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 مَدمة ادٗفػ

 .وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،احلّد هلل

 وبًد: 

ة مـ ـتايب )افٍتاوى افًامة ادجّقظة اخلامً م فَِراء دم ـؾ مُاند  ؿَ ُٖ ؾ

دم افرشائؾ افًابَة، مـ ًٍٕف مْٓجل  اؾٔٓ وؿد شُُِت ادختكة(، 

 :اختهار افٍتقى، واإلجابة بافَقل افراجح بدون تقشع أو تىقيؾ

دون خقض دم إؿقال  حتك يتًْك فَِارئ أن يًرف احلُؿ افهحٔح

 .وأراء ادختٍِة ادتًددة

 .ٍتاوى دم مٔزان حًْاتْا يقم أن َِٕاهأشٖل أن جيًؾ هذه اف واهللَ 

باإلؿٌال  -إٔهح إخقاين وأخقايت دم ـؾ بَاع إرض ودم هذا ادَام 

فٔتًرؾقا ظذ احلُؿ افهحٔح افذي  :افهحٔح ظذ افًِؿ افؼظل

 .وظذ هدى ، وحتك يًٌدوه شٌحإف ظذ بهرةيَرهبؿ إػ اهلل تًاػ

 واحلّد هلل رب افًادغ،
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 ك ظذ شٔدٕا حمّد وظذ آفف وصحٌفارِ ؿ وبَ ِ  ؿ وَش افِٓ ؾ  وَص  

 .أمجًغ

 أمحد بـ حمّقد آل رجب /وـتٌف بٌْإف: افٌاحث

 .صٍر فًام أفػ وأربًِِمئة وأربًغ مـ هجرة افٌْل  28

 م(.2108ـ ٕقؾّزـ 6) يقم افثالثاء طٓرادقاؾؼ 

 .بّديْة ادْهقرة ـ دؿِٓٔة ـ مك

 10552537621واتس:    10120263228هاتػ: 
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أن ينسك مع جران فف دم بَرة صخص ٕقى : 800س

اوؿرروا افؼاء ،ْقا افٌَرةٔ  وحٔة، وذهٌقا وظَ ـٖ ًً أو  ، ثؿ تراجًقا مجٔ

 ؟نوحٔة، ؾٓؾ يٖثّقتراجع بًوٓؿ ظـ إ

ؾَد  ،وحٔة. وأما ثقاب إوحٔةْذروا إأما اإلثؿ ؾال، ما مل يَ ج: 

 .مقا مْفرِ ُح 

 .وحٔة فزمتفغ  إظَ  نْ إِ  :بًض افًِِمء ؿافقا : فُـؿائؾ ؾ٘ن ؿال 

 هذا ؿقل يٍتَر إػ دفٔؾ صحٔح سيح. :ؿِْا فف 

احلّد هلل افذي )ؾَال:  ٌتًذ ـ رأى مُ مَ » : ما صحة حديث:802س

ٌف ذفؽ ِه مل يُ  (ؼ تٍؤاًل َِ ِْل ظذ ـثر ممـ َخ و  ظاؾاين مما ابتالك بف، وؾَ 

 ؟شافٌالء

وافنٔخ أمحد بـ  ٍف صٔخْا افًدوي، ً  وؿد َو  .ٍةج: ـؾ ضرؿف ؤً

 أيب افًْٔغ.

 -وهلل احلّد -: يَقل افًائؾ: زوجتل ؽر مْتٌَة، وفُْٓا803س

 ،تٌِس اخلِمر، ؾٓؾ جيقز هلا أن جتِس ظذ مائدة افىًام فتٖـؾ مًل

 ومًل ابـ ظّل أو ابـ خايل أو أحد إؿارب؟

 .ج: ذفؽ جائز، ما دامت افٍتْة مٖمقٕة

 .(ٖقض  ادُ )ـاإلمام مافؽ دم  :وؿد ٕص ظذ جقازه ضائٍة مـ افًِِمء 
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 مع أو مْٓا مرَ حَمْ  ذي ؽر مع ادرأة تٖـؾ هؾ: مافؽ ؾئِ ُش وؿد 

 ؽالمٓا؟

 فِّرأة ًرفيُ  ما وجف ظذ ذفؽ ـان إذا بٖس، بذفؽ فٔس: مافؽ ؾَال 

 .افرجال مـ مًف تٖـؾ أن

 أخٔٓا مع أو يٗاـِف، ممـ ؽره ومع زوجٓا مع ادرأة تٖـؾ وؿد: ؿال 

 .ذفؽ مثؾ ظذ

 .حرمة وبْٔٓا بْٔف فٔس افرجؾ مع ختِق أن فِّرأة ُرهويُ  

 .(3448)إير ادقضٖ 

 ْة؟: هؾ افًِممة ُش 804س

فًرب افتل افًِممة تًتز مـ ظادات اج: ؿال افنٔخ مٌَؾ افقادظل: 

ً  أؿرها اإلشالم، أما أهن ً  ة ؾال تهؾ إػ حد أْا تهؾ إػ حد اف ْٔة، ف

 .ؾٓل تًتز ظادة

 ،فُـ إذا ٕقيت آؿتداء برشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

 ظِٔف وظذ آفف وشِؿ. آؿتداء برشقل اهلل صذ اهلل  هذا تثاب ظذ

 هل مـ ظادات افًرب افتل أؿرها اإلشالم، ،ًٕؿ :أمحد()ؿِت 

 وـؾ حديث ورد دم ؾوؾ افًِممة ٓ يهح. 
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 ّف؟ُْ ما ُح و ؟وحٔةَهقد، بهؽ إما اد: 805س

 :)مجًٔة أو مٗشًة خرية( ج: هق مٌِغ مـ ادال تدؾًف جلٓة مًْٔة

ًٓ  وحٔةإبذبح  قافَٔقم  .وـالء ظْؽ نؾُٔقٕق ،ظْؽ بد

 مْاء وأهؾ خزة وديإة.أُ  قاوهذا جائز ٓ حرج ؾٔف، بؼط أن يُقٕ 

داد، وحان وؿت افًداد وٓ يِّؽ افً ،رجؾ ظِٔف ديقن :806س

 ؾٓؾ جيقز فف أن يٖخذ ؿرًوا بٍائدة مـ افٌْؽ فًداد افديـ؟

وؿت  نوحا ـ يَروف ؿرًوا حًًْاهذا ؽر جائز إٓ إذا مل جيد مَ  ج:

ـ إذا مل يَؿ بافًداد، ؾْٓا تًتز َج ًْ ٕف شقف يُ إبحٔث  ،افديـشداد 

 رضورة.

قرُ  ٍتاح افهالة مِ »ما صحة حديث: : 807س ُٓ ، وحتريّٓا افى 

 ؟ش، وحتِِٔٓا افتًِٔؿافتٌُر

ْف بّجّقع هذه افىرق، ً  ـ أن ُيَ ً  َح ودُ  .دم ـؾ ضرؿف مَال ج:

 وبإخر أؿقل. .ر أن ئٌَف دم دائرة افوًػَخ ؤ
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مل ، وِٓا ـِٓاـَ وحٔة مـ صخص أَ هؾ تهح إ :808س

 يتهدق بجزء مْٓا؟

 هدق بجزء مْٓا، وهق ؿقل افناؾًٔةبؾ جيب ظِٔف أن يتٓ، ج: 

وحٔة إذا ، وإٓ ؾُٔػ تُقن أ، وهق افياهر فدي  وابـ حزم ابِةْواحل

 افتّٓٓا ـِٓا؟!

 مـ أؿقال افًِِمء: اؾً رَ فٔؽ ضَ إو 

 وما افناؾًل مذهب وهق -: افثافث وافقجف ؿال اداوردي افناؾًل:

 ؾـَ أَ  نْ ؾِ٘  واجٌة، وافهدؿة مًتحب إـؾ أن - أصحابْا مجٓقر ظِٔف

 .جيزه مل مجًٔٓا

ا، وهق ريـ يُقن وامًْ وظذ افقجٓغ أَخ اوردي: ثؿ ؿال اد

 .(0) ؾًذ هذا دم ؿدر ما يوّْف ثالثة أوجف ،ا ذـرٕاافهحٔح دِ 

ـ أن مَ هق أي أن افراجح ظْد افًادة افناؾًٔة  :أمحد آل رجب()ؿِت 

يًْل ُيِزم أن يٖيت بِحؿ بدل افذي أـِف  ،وّـؾ إوحٔة ـِٓا يَ ـَ أَ 

 اختٍِقا دم ؿدر ما جيب ظِٔف.فٍَراء، وظذ افٔتهدق بف 

 

                                                      

 .(007/ 05) (افٌُر احلاوي)  (0)
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 يَع ما أؿؾ يوّـ ؾٕ٘ف ـِٓا ِٓاـَ أَ ؾِْ٘ن احلٌْع:  افٌٓقيتؿال و

 . (0)آشؿ ظِٔف

 ،صاء بِم مْٓا اأيًو  يتهدق أن ظِٔف ضرْ وؾَ   ؿال ابـ حزم افياهري:و

 .(2)بد وٓ ،رثُ ـَ  أو ؾ  ؿَ 

 ؿال: ن جابر بـ ظٌد اهللأصحة هذا احلديث: ما  :809س

إذ أتتف امرأة  ،ـ ؿًقد ظْد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿبْٔا ٕح 

افًالم ظِٔؽ يا رشقل اهلل، إٔا واؾدة افًْاء إفٔؽ، اهلل رب  :ؾَافت

ثؽ اهلل إػ ًَ بَ  ،افرجال ورب افًْاء، وآدم أبق افرجال وأبق افًْاء

 َُ حٔاء أ -ِقاتِ افرجال وإػ افًْاء، وافرجال إذا خرجقا دم شٌٔؾ اهلل ؾ

وإذا خرجقا هلؿ مـ إجر ما  .ن بِم آتاهؿ اهللقؾرح ،رزؿقنؿ يُ ظْد رهب

 .ّقاِِ ؿد ظَ 

 ؾِم فْا مـ إجر؟ ،وٕحـ ٕخدمٓؿ وٕجِس 

 ،ْل افًالممأؿرئل افًْاء »َال هلا رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ؾ 

حؼ  ،وؿِٔؾ مُْـ تًٍِف ،وؿقيل هلـ: إن ضاظة افزوج تًدل ما هْاك

 ؟شافرجؾ زوجتف

                                                      

 .(09/ 3) (اإلؿْاع متـ ظـ َْاعاف ـناف) (0)

 .(48/ 6) (بأثار ذ  َح ادُ ) (2)
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بؾ هق إػ افوًػ  ،شْده فٔس بذاك : هذا احلديثتؿِ ج:

 وأما متْف ؾٌريب. .أؿرب

( وؽره، 528)((افٍَْة ظذ افًٔال))ؾَد أخرجف ابـ أيب افدٕٔا دم 

 بـ جاجاحَل  ظـ شِِٔمن، بـ إبراهٔؿ بٗد  ادُ  إشِمظٔؾ يبأومداره ظذ 

 ،ريض اهلل ظِْٓم اهلل ظٌد بـ جابر ظـ ظع، بـ حمّد ظـ ديْار،

  رؾقًظا.م

 ودم احلديث ما يع:

 ًٓ  . رء افَِب مْف ؿال ابـ خزيّة : دمفُـ  .مجاظة فَث  جاج وَ احَل : أو

: فٔس  لؿال افدارؿىْو .تج بفٓ ُي ُتب حديثف، وؿال أبق حاتؿ : يُ و

 . يبافَق

 .ْة افوًػيِ ده هبذا احلديث مَ ر  ٍَ ؾتَ  :ؿُِت 

مـ هذا  -د بـ ظعأصحاب أيب جًٍر افٌاؿر حمّ أيـ :وإٔا أتًاءل 

ً   : )وؾٔٓؿ !احلديث؟ ًٌٔل، وخمقل بـ راصد، وإوزاظل، وظّرو اف

 ، ومجاظة مـ افثَات.(بـ ديْار

ًٔا:  وؿال  .ًغ مرةٍف ابـ مَ ً  فُـ َو  ،َف مجاظةث  وَ  بـ شِِٔمن براهٔؿإثإ

(، ؾٖخنك أن يُقن احلديث مـ 080ب رِ ٌْ صدوق يُ ابـ حجر:)

 ؽرائٌف.
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 ْد، وؽرابة ادتـ.ثافًثا: ٕزول افً

خال ) :َال ظـ شٔدٕا مًاوية بـ أيب شٍٔانهؾ يهح أن ي :821س

 ؟(ادٗمْغ

 ؿال صٔخْا مهىٍك بـ افًدوي حٍيف اهلل: :ج: ؿِت

  .ادٗمْغ أم حٌٌٔة ريض اهلل ظْٓاأم هق أخق  ،ٓ يهح هذا، ًٕؿ

خال ) :ؾًَْقل ظذ ابـ ظّر أيًوا ،ؼ ظِٔف هذاَِ ىْ وفُـ إن جاز أن يُ 

، وشَْقل هذا ظـ (د ادٗمْغَج ) :، وشَْقل ظـ أيب شٍٔان(دٗمْغا

أن افهحابة ؿد  د ؾِٔم ظُِّت رِ وـؾ هذا مل يَ  !!وظـ ظّر أيب بُر

 .(0)واهلل أظِؿ ،اشتًِّقه

 :وإن ـان بًض افًِِمء ؿد اشتًِّقها مع مًاوية ريض اهلل ظْف :ؿِت

 ٍُ  ف.افذيـ يىًْقن ؾٔ ،جارفِرد ظذ افنًٔة إذار اف

ٌُ  ؽِقضاتك ظـ إُ هَنَ  :ما صحة حديث :820س  قضاتُِ أو اف

 دم افديـ؟ 

 .ج: هذا حديث ؤًػ

 .هل ذار ادًائؾ (: ضاتإؽِقو)

                                                      

ا ظذ ؿقل ابـ افَٔؿ دم )إظالم  (0) ًَ شًّت هذا مـ افنٔخ مراًرا، وؿد ـتٌف ؾؤِتف تًِٔ

 ( ط/ؽرٕاضة.0/070ادقؿًغ()
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افهًاب مـ ادًائؾ افتل يقجٓٓا  هل :ؿٔؾ (:افٌِقضاتو)

فًٔتزفقا أؿدامٓؿ وأفًْتٓؿ هبا، وهل ادًائؾ افتل  :افًٌض فًِِِمء

 .(0)افٌِط ٓاُثر ؾٔيَ 

 ؟(ن  ٔافٍَف ادُ )ما مًْك : 822س

ج: هق تًريػ بًّائؾ افديـ مـ صالة وصٔام...وؽرها، بٖشِقب 

 .ٓؿمْ غشٓؾ ظذ افَراء، خاصة ادٌتدئ

 ظدة ـتب هبذا آشؿ، وـِٓا دم مجِتٓا جٔدة وٕاؾًة. ٍْْت وؿد ُص  

صخًها  ع دم زمـ احلٔض حرام، فُـ فق أنمًِقم أن اجلِم :823س

 أن احلٔض ؿد إَىع؟ ا مْف، طْ  ة احلٔضجامع زوجتف دم ؾس

 فًٔتٌٍر اهلل واهلل ؽٍقر رحٔؿ.وٓ رء ظِٔف ما دام مل يتًّد،  ج:

جيب ظذ ادرأة افتل ضٓرت مـ احلٔض  :يَقل بًض ادنايخ :824س

 توجيب ظذ مـ ضٓر  .أن تهع صالة افهٌح -ر وفق بَِٔؾٓؿٌؾ افي

 مٓؿ صحٔح؟ؾٓؾ ـال .بًد افًك أن تهع صالة افيٓر

 .افَقل أي مًتْد صحٔح مـ افؼع اذهلٓ أظِؿ  ج:

، إٓ إذا ضٓرت واؽتًِت ومل م بهالة مًْٔةزَ ِْ وافهحٔح أن ادرأة ٓ تُ  

ووؿت  ،فالؽتًال أو ضٓرت ومر  وؿت ـاٍف  .رج وؿت افهالةَي 

                                                      

ْة( ) (0)  ً  .( ط/ دار افٍتح فإلظالم افًريب0/00ؿافف صٔخْا افًدوي  دم حتََٔف فـ)ؾَف اف
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 م هبذه افهالة وجقًبا.زَ ِْ ؾْٓا تُ  ،رجافهالة مل َي 

ٌحةـ  َذ ادُ  ؿَ ًْ ِٕ »ما صحة حديث:  :825س  ً  ؟شر اف

 .ٓ يهح بؾ هق واهٍ  ج:

ً  باؾُؾ حديث ؾٔف تٍؤؾ افتًٌٔح  ،وباجلِّة  ٌحة ظذ حلل أو اف

 .افتًٌٔح بافٔد ؾٓق واهٍ 

 .ؾال يهح ـذفؽ ،افًٌحة وـؾ حديث ؾٔف مْع 

َال: افتًٌٔح بافٔد أؾوؾ، دم ادًٖفة ـ واهلل أظِؿ ـ أن ي وافهقاب 

 :د أن يوٌط أظداًدا مًْٔةآ شِٔم دـ أر ،وافتًٌٔح بافًٌحة جائز

 بًد افهالة أو أذـار افهٌاح وادًاء.افتل ذـار إـ

اويح بافْاس مـ إٔا إمام مًجد، ودم صٓر رموان أصع افس :826س

ؾِم  !!(صالتؽ باضِة) :بًض ادنايخ وؿال افهحػ، ؾاظسض ظع  

 رأيُؿ؟

د افهالة مَْقل ظـ وؾًا .بؾ صالتؽ صحٔحة ظْد مجاهر افًِِمء ج:

 .افًادة إحْاف، وٓ أظرف هلؿ مًتًْدا صحًٔحا

  .يٗمٓا مـ ادهحػ ريض اهلل ظْٓا  ان مقػ ظائنةقَ ـْ وفَد ـان ذَ  

 ض بًض ادنايخ فٔس دم حمِف.اؾاظس
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يقًما  ررُت ٓ أحٍظ مـ افَرآن إٓ افَِٔؾ، ؾاوىُ  :827س

صخص بًد جاء ؾبافْاس،  ػ وصُِٔت حاده ؾٖخرجُت  ،ٕـقن إماًما

ٕن اإلمام  :أظٔدوا صالتُؿ ؾٓل باضِة ،أهيا افْاس) :افهالة، وؿال

 ؾِم افرأي؟ !!(ػحـان يَرأ مـ اده

ًٓ  ج: ِزمؽ أن ؾُان يَ  ،حتٍظ صًٔئا مـ افَرآن ؾِم دمَت  ،ًِؽ خىٖ: ؾِ أو

 تَرأ مـ حٍيؽ. 

ًٔا: افهالة صحٔحة ؽر باضِة.  ثإ

ْؿ ظـ خىٖ ويَ  -فْاس ب٘ظادة افهالةاره مْ ثافًثا: ؿٔام هذا افنخص وأَ  

 ؿِة ؾَف.

ً   :828س ، دم (افًجدة واإلًٕان)ْة ؿراءة شقريت ًِٕؿ إٔف مـ اف

ـٌار افًـ وٓ  ٓؿؾجر يقم اجلًّة، وفُـ ادهِغ دم مًجدٕا أؽٌِ

يتحِّقن، ؾٓؾ جيقز أن أؿرأ ؿدًرا مـ ـؾ شقرة، أو أؿرأ ؽرمها 

 أؾوؾ؟

ً  بؾ تَرأ ؿدًرا مـ ـؾ شقرة أ ج: ْة مـ ؾوؾ، ؾٖٕت أؿرب إػ اف

 .صخص مل يَرأ صًٔئا مـ افًقرتغ مـ إصؾ

افنٔخ مهىٍك  /وؿد ٕاؿنْا هذا افًٗال بافوٌط مع صٔخْا ووافدٕا 

َرأ بًًوا مـ شقرة ؾَال: هذا افذي يَ  ،بـ افًدوي حٍيف اهلل
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 -فوًػ ادهِغ (اإلًٕان)وبًًوا مـ شقرة  (افًجدة)

  ً  َرأ بٌرمها.ام يَ ْة مـ إمأؿرب إػ اف

ر اخلىٔب دم خىٌتف اشؿ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ـَ إذا ذَ  :829س

 ًٍد اخلىٌة؟أو أن هذا مـ افٌِق افذي يُ  ؟ع يل أن ُأصع ظِٔفْؼَ ؾٓؾ يُ 

ِ  وتُ  هعبؾ تُ  ج: صِقات ريب وشالمف ظِٔف، وٓ  ،ؿ ظذ رشقل اهللً

 ًٍد خىٌتؽ أبًدا.تَ 

فُـ  ،ا، وفف شاحة واشًةـٌر جد  صع اجلًّة دم مًجد أ :831س

ًقغ يل أن أذـر اهلل دم ٍٕز دم هذه ـاد ًّٕع ؿقل اخلىٔب، ؾٓؾ يَ أٓ 

 احلافة؟

 ًٍد مجًتؽ أبًدا.ذـر اهلل، وٓ تَ جيقز فؽ دم هذه احلافة أن تَ  ،ًٕؿ ج:

إٔف جاء  كؿ دم صخص ؾاتتف صالة اجلًّة، بًُّْْ ما احُل  :830س

قا اجلًّة، ؾٓؾ يهع رـًتغ أو يهع ِ  ادًجد ؾقجد افْاس ؿد َص 

ا؟ ًً  أرب

ا ب٘مجاع افًِِمء، ويٖثؿ إن ـان تٖخره ظـ اجلًّة  ج: ًً بؾ يهع أرب

 بتٍريط مْف.
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ً   » ما صحة حديث: :832س اخِع  ،ٌتٔتغيا صاحب اف

 ؟شًِٕٔؽ

 وما مْاشٌتف؟

ـان يّق بغ افٌَقر وهق يٌِس  رجاًل  ؾٓق أنأما مْاشٌة احلديث:  ج:

 .شخِع ًِٕٔؽا»ٌتٔتغ، ؾَال فف افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: غ ِش ًِٕ

 ؾٓق حديث ؤًػ، ومتْف مُْر. ،وظـ صحة اخلز

مع افهحابة ريض اهلل ظْٓؿ ؿ ؾَد صذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِ

د بًْد رِ ٓٓف ادرات، ومل يَ آودخِقا افٌَقر  ،ٓٓف اجلْازاتآ

 َؾ إفْٔا.فق ورد هذا فُْ صحٔح إٔف أمرهؿ بخِع ًٕاهلؿ، و

 مْف افرشقل ىوظذ ؾرض صحة احلديث: ؾٓق حمّقل ظذ رجؾ رأ

 أن تُقن هذه واؿًة ظغ. وُد ًْ ًزا أو ؾخًرا، وٓ تَ ـِ  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 ت ظْف أن إتًؾ وهق ذاهب فَِّابر.ٌَ وافرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ثَ 

وإٕف  ،ظْف أصحابف وتقػ ،وع ادٔت دم افَزإذا وُ »ودم احلديث: 

 .ش...ًّع ؿرع ًٕاهلؿَٔ فَ 

 ادَابر دم ادق ُرهيُ  ٓ إٔف مذهٌْا دم ادنٓقروفذا ؿال افْقوي: 

 .وٕحقمها ٍغواخُل  بافًِْغ

 ِفََ وَٕ  ،وآخرون يروافًٌد ايبى  اخَل  :صحابْاأ مـ بذفؽ سح ممـو 
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 (.1)ءافًِِم أـثر ومذهب مذهٌْا ظـ افًٌدري

 ة افهائؿ مًتجابة؟دظق هؾ ؾًاًل  :833س

 ر مْٓؿ افهائؿ.ـَ وذَ  ش...د دظقهتؿرَ ثالثة ٓ تُ  » ورد بذفؽ حديث: ج:

 وهق حديث ؤًػ.

 ة افَدر؟ِمتك تُقن فٔ :834س

 .تُقن دم فِٔة وترية مـ فٔايل افًؼ إواخر مـ رموان ج:

ف بغ أهؾ افًِؿ دم ذفؽ ر يًِّف اهلل، واخلالمْ وحتديدها بافذات أَ  

 ا.ـٌر جد  

ًٌا :835س ت ـُ  ،وٕحـ دم احلج أو افًّرة ٕجد بًض افْاس يقزظقن 

 خره.آمثؾ دظاء افنقط إول، ودظاء افنقط افثاين ...إػ  :ؾٔٓا أدظٔة

 ؟ؾِم افرأي دم هذه إدظٔة

م افنخص هبا، بؾ أرى زَ ِْ ـؾ هذه اجتٓادات مـ أصحاهبا، وٓ يُ  ج:

 .ؿ بال مًتْدُ  هبا حَتَ  آفتزامأن 

 ما دام يدظق بخر. ،ُثر مـ افدظاء بِم يناءًِؿ أن يُ وظذ اد

 

 

                                                      

 .(279/ 5) (ادٓذب ذح ادجّقع) (1)
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هؾ زيارة مًجد افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ،  :836س

 هلا ظالؿة باحلج أو افًّرة؟ -وافهالة ؾٔف

مـ إحقال، وإِٕم أؽِب افْاس يذهٌقن  فٔس هلا ظالؿة بحال ج:

اع افٌَفهًقبة افًٍر إػ هذه  :فزيارة مًجده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

وافًّرة ؾرصة ضٌٔة يٌتْؿ ؾٔٓا ادرء هذه  افىاهرة، ؾتُقن رحِة احلج

 .افزيارة افىٌٔة

ؾال حرج  ،ر ادًجد افٌْقيزُ وإٓ ؾِق حج افنخص أو اظتّر ومل يَ  

 .ظِٔف أبًدا

، ؾٓذا مـ افُذب شؾَد جٍاين ،ـ حج ومل يزرينمَ »ى: وَ رْ وما يُ  

 افقاوح.

ا بًض (ؾ)مقتقشُٔ ظْدي دراجة ٕارية :841س ًٕ ، يٖخذه مْل أحٔا

 ِْ م زَ اجلران فَواء بًض مهاحلٓؿ، ؾٓؾ إذا أتِػ أحدهؿ صًٔئا ؾٔف، ُي

ًِ بتهِٔحف أو أن هذا مـ باب ؿَ   ض؟قَ ٌقل اف

 !ـ أتِػ صًٔئا فزمف إصالحفمَ  ،ؿْ ًَ َٕ  ج:

  .ج افراهب دا هدمقا صقمًتف أظادوها فف ـِم ـإتيْ رَ ؾُج  

ـَ  ـ زوجات افرشقل صذ اهلل ظِٔف ظائنة إٕاًء فزوجة م ْت َن ودا 

 .ر شِٔؿَخ آاإلٕاء ادًُقر ب ةوشِؿ، أرشؾ فهاحٌ
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  َّ  ؾًِٔف إصالحف وٓبد. ،ؾًد صًٔئاـ أَ ؾ

 هؾ تًِٔؼ افًتائر ظذ إبقاب وافْقاؾذ ممْقع ذًظا؟ :840س

ٓ مإع ذًظا مـ تًِٔؼ افًتائر دم ادْزل فًس ما جيب شسه،  ج:

 .وفِزيْة ـذفؽ

 واهلل أظِؿ. .مٓار  دفٔؾ ذظل ُيَ  وفٔس هْاك 

 ـ طِّْل؟ظذ مَ  (شقرة يس)حُؿ ؿراءة ما  :842س

 .فٔس هلا أصؾ دم افديـ ،هذه بدظة ج:

 اهلل ُ ُيِب   َٓ }، إذ اهلل ؿال:  افيامل إما أن يدظق ظذ اديِقم وافنٖن دم 

رَ  ْٓ قءِ  اجْلَ  ً ـَ  بِاف ْقلِ  ِم ََ ٓ   اْف ـْ  إِ انَ  ُطِِؿَ  َم ـَ ا هلل ُا َو ًً ٔ
ِّ : افًْاء] { َظًِِِٔم  َش

048]. 

ـْ  }إذ اهلل ؿال:  أو يهز ويًٍق: ُتؿْ  َوَفئِ قَ  َصَزْ ـَ  َخْرٌ  هَلُ ابِِري  {فِِه 

قا َوإِنْ  }وؿال جؾ صٖٕف: .[026: افْحؾ] ٍُ ًْ ُحقا َت ٍَ ُروا َوَتْه ٍِ ٌْ  َؾِ٘ن   َوَت

قرٌ  اهلل َ ٍُ  .[04: افتٌابـ] {َرِحٔؿٌ  َؽ

 ْا يقم افَٔامة؟هؾ ٕرى رب :843س

، بؾ فٔس دم اجلْة ًٕٔؿ ًٕؿ، يرى أهؾ اإليِمن رهبؿ يقم افَٔامة ج:

 !!أؾوؾ مـ رؤية اهلل جؾ وظال

ً   وظذ هذا أدفة مـ افُتاب  ً  واف  !ْة دم هذاْة، وٓ خالف بغ أهؾ اف
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ةٌ  َيْقَمئِذٍ  ُوُجقهٌ  }ؾٍل افَرآن:  ارِضَ ا إَِػ ( 22) َٕ َ  {َٕاطَِرةٌ  َرهب 

 .[23 ،22: ةافَٔام]

 .شإُٕؿ شسون ربُؿ يقم افَٔامة»وؿد ؿال افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 ٍٓؿ أمر اهلل؟وتَ  ح اهللٌ  ًَ هؾ اجلِمدات تُ  :844س

ٍٓؿ أمره ح اهلل، وتَ ٌ  ًَ اجلِمدات مـ )افنجر واحلجر( تُ  ،ًٕؿ ج:

 شٌحإف وتىٔع هذا إمر.

ًَ  }ؾَد ؿال تًاػ:  ،أما ظـ تًٌٔح اجلِمدات َِمَواُت  َففُ  ٌ ُح ُت  ً ٌْعُ  اف  ً  اف

َْرُض  ْٕ ـْ  َوا ـ   َوَم ِٓ ـْ  َوإِنْ  ؾِٔ ءٍ  ِم ٓ   َرْ
ٌ ُح  إِ ًَ ِدهِ  ُي ّْ ـْ  بَِح قنَ  َٓ  َوَفُِ ُٓ ََ ٍْ  َت

ؿْ  ُٓ ٌَِٔح ًْ فُ  َت  ٕ انَ  إِ قًرا َحًِِِٔم  ـَ ٍُ  .[44: اإلهاء] { َؽ

 َيا}: ءافًِمؾَد ؿال تًاػ فألرض و ،فف اأوامر اهلل وامتثاهلّٓا ْٓ وظـ ؾَ 

ًِل َأْرُض  َِ ًِل َوَياَشَِمءُ  َماَءكِ  اْب  .[44: هقد] { َأْؿِِ

قيِن }وؿال فِْار:   .[69: إٌٕٔاء] { إِْبَراِهٔؿَ  َظَذ  َوَشاَلًما َبْرًدا ـُ

َِمءِ  إَِػ  اْشَتَقى ُثؿ  }وؿال تًاػ:   ً اَل  ُدَخانٌ  َوِهلَ  اف ََ ا َؾ َٔا َوفأِْلَْرضِ  هَلَ
 اْئتِ

ْرًها َأوْ  َضْقًظا َْْٔا َؿاَفَتا ـَ ًِغَ  َأَت  ؿ  أدفة ـثرة..  وثَ [00: ؾهِت] {َضائِ

ون يقم افَٔامة ْادَ هؾ صح حديث دم ـقن إصخاص يُ  :845س

 مـ باب شس اهلل ظِٔٓؿ؟ :مٓاهتؿأبٖشِمء 

 وـؾ ما ورد دم هذا ؾٓق مـ افُذب. ٓ يهح رء مـ هذا، ج:
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َٖدخؾ افًوق :846س ل( ؾٓؾ زِ ْْ  يُ ومل رجؾ جامع زوجتف )ؾ

 ٌُ  ؾ؟ًْ جيب ظِٔف اف

ؾَد  ،اخلتانَ  اخلتانُ  س  مَ  إذا» :حلديث :جيب ظِٔف وظِٔٓا افًٌؾ ج:

 ٌُ  ،ؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ هذا افًٗالئِ وؿد ُش . شؾًْ وجب اف

َهد أم ادٗمْغ ظائنة( ثؿ إين ٕؾًؾ ذفؽ إٔا وهذه )يَ »ؾَال: 

 .شٌٕتًؾ

ا، ؾخرج  ،ن ادٗذن فِهالةذ  أَ  :847س ثؿ ذهب فِقوقء وتٖخر جد 

 ظسض ادٗذن، ؾٓؾ فف احلؼ؟اؾٖؿام بًض افْاس، وبًد افهالة  اإلمام

بافْاس، ؾال يٌٌْل أن  فٔس فف احلؼ، ما دام ؿد خرج اإلمام فٔهع ج:

ًً يُ   ا مـ أجؾ إتياره.ًىؾ افْاس مجٔ

 أن ظذ -ؽره وئَؿ يٗذن افرجؾ دم افًِؿ أهؾ اتٍؼؿال احلازمل: 

 .جائز ذفؽ

 :إوفقية دم واختٍِقا 

  .متًع إمر وأن ؾرق، ٓ إٔف إػ أـثرهؿ ؾذهب

 أهؾ وأـثر حٍْٔة، وأبق احلجاز، أهؾ وأـثر مافؽ، :ذفؽ رأى وممـ

 .ثقر وأبق افُقؾة،
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 .(0) ئَؿ ؾٓق نذ  أَ  ـمَ  أن ػوْ إَ  أن إػ بًوٓؿ وذهب

 وجف ٓظساض ادٗذن.ؾٍل هذه احلافة هلؿ إؿامة افهالة، وٓ  :)ؿِت(

 تؿ افهالة بإذـار ظٌَٓا، دم صالتف خِؾ؟ـ مل َي هؾ مَ  :848س

مـ  ، وإذـار ظَب افهِقات ادٍرووةبؾ صالتف صحٔحة ج:

 .افًْـ ادًتحٌة

ّ  وٓ يٌٌْل أن تُ    ٕن ختام افهالة هق افتًِٔؿ. (ختام افهالة)ك ً

ٓ صقرة، ؾٓؾ إذا أظِؿ أن ادالئُة ٓ تدخؾ بًٔتا دم ـِب و :849س

ؾهاليت  ،ؾٔٓا صقرة وافدي رمحف اهلل دم ؽرؾتل افتل ظَُِت  صُِٔت 

 باضِة؟

ؿائؿ دم افهقر  بغ أهؾ افًِؿبؾ صالتؽ صحٔحة، واخلالف  ج:

 هؾ هل افتل ورد افْٓل ظْٓا أم ٓ؟  ،افٍقتقؽراؾٔة

  .وأختار مـ أؿقاهلؿ أهنا فًٔت هل ما جاء افْٓل ظْٓا

بتَديؿ صٔخْا  (افتهقير بافُامرا) رشافتل: هذا دم ُِت ه  وؿد ؾَ 

 ًَ  افُتاب. ا اهلل ضٌع هذن  يَ  مة مهىٍك بـ افًدوي .ال  اف

 

 

                                                      

 .(66: ص) (أثار مـ وادًْقخ افْاشخ دم آظتٌار) (1)
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إذا »ظـ حذيٍة بـ افِٔمن ؿال: ما صحة هذا احلديث:  :851س

ؾ٘ين شًّت رشقل اهلل  :اإين أخاف أن يُقن ًًٕٔ  :ٕقا يبذِ ْٗ ؾال تُ  مت  

 ؟ شصذ اهلل ظِٔف وشِؿ يْٓك ظـ افًْل

ًَ  لٓ يهح، بؾ هق مَْىع، ؾٌال ج:  ًّع مـ حذيٍة.ز مل يَ ٌْ اف

 هؾ دم صالة اجلْازة دظاء اشتٍتاح؟ :850س

 .دظاء اشتٍتاح  افًِِمء إٔف فٔس ؾٔٓاافهحٔح مـ ؿقيَل  ج:

 ازة بتًِّٔة واحدة أو بتًِّٔتغ؟ْهؾ ٕخرج مـ صالة اجل :852س

ة حديث صحٔح، ؿال ؾريؼ مـ افًِِمء، وفٔس دم ادًٖف بُؾ   ج:

 ْاح ظِٔؽ.ؾال ُج  وإمر واشع، ؾٌٖي رأي أخذَت 

 ع ادرأة؟هؾ جتب افزـاة دم ُح  :853س

 .ادًٖفة ظذ ظدة أؿقالهذه ِػ افًِِمء دم اختَ  ج:

 فًِّقمات. :وأرجحٓا وجقب افزـاة ؾٔف 

ًَ  :854س د مـ ـٍت افثقب دم هؾ صالة افرجؾ دم ثقب ٕهػ ـؿ ُي

 افهالة؟

قب، وهذا فٔس ثهق تنّر اف (:افٍُتو)ئز، ٓ، بؾ هق جا ج:

 ْع ظذ هذه اهلٔئة.منًّرا، وإِٕم ُص 
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امرأة متزوجة مْذ ثِمٕٔة أصٓر، وزوجٓا ظْده وًػ  :855س

ًَ إبحٔث  ،جْز أو برود جْز د ٕف مل جيامًٓا دم هذه اددة إٓ مرات ُت

 !!ظذ أصابع افٔد افقاحدة

  ًَ إما أن تًٔق وإما  ،هذه حٔايت) :ض، وؿالؾَ ظِٔف افًالج ؾرَ  ْت َو رَ ؾ

 (.َلِ  أن ُتىَ 

وهل حتٌف وٓ تريد أن يىَِٓا، وختاف ظذ ًٍٕٓا مـ احلرام،  

ًٌا متخهًها، ؾقَ  ج بف ػ هلا ظالًجا، يُّْٓا أن ُتًافِ َص ؾاشتنارت ضٌٔ

 نًر، ؾٓؾ هذا جائز؟زوجٓا بقوًف فف دم افؼاب دون أن يَ 

فًائِة، ؾِٓا ذفؽ مـ باب ت اإخ رِت ـَ إذا ـان احلال ـِم ذَ  ج:

اد ُيِب   َٓ  َواهلل ُ}إذ اهلل يَقل:  :افًالج ودؾع افير ًَ ٍَ : افٌَرة]{اْف

215].   

ب زوجٓا، تُقن مْاؾَة ٓ حت اافىالق فُقهن ِت ٌَ َِ ـ ضَ هؾ مَ  :856س

يِم أ»، وٓ جتد ريح اجلْة حلديث: شادختًِات هـ ادْاؾَات» :حلديث

 ؟شؾحرام ظِٔٓا رائحة اجلْة ،مـ ؽر بٖس امرأة شٖفت زوجٓا افىالق

 .ثغ ؤًػمة مـ دخقل اجلْة، ؾُال احلديوفًٔت مْاؾَة وٓ حمر ج:

وٓ حرج  ،ىِب افىالقأن تَ  زوجٓاوفِّرأة افتل ٓ تىٔؼ افًٔش مع  

 ظِٔٓا ذًظا.
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ر ًتٖجِ ددة مخس شْقات، وؿام ادُ  ر حمال  ج  صخص أَ  :857س

تٍؼ مع صاحب ا ادحؾ بٌِّغ ـٌر، وب٘جراء تًديالت وجتديدات دم

 .َتىع مـ اإلجيارادحؾ أن يهؿ جزًءا مـ هذا ادٌِغ ـؾ صٓر يُ 

رج مـ ادحؾ، ؾٓؾ فف احلؼ دم أخذ ر أن َي ًتٖجِ وبًد ظامغ، أراد ادُ  

 ثّـ افتًديالت وافتجديدات افتل ؿام هبا دم ادحؾ؟

 .صاحب ادحؾظْد ر وفٔس ًتٖجِ اخلىٖ هْا ظْد ادُ  ج:

ادَابؾ افذي صىب بف  ـ حؼ ادًتٖجر أن يٖخذٓصؽ أن مِ وفُـ  

ادحؾ، وإِٕم يُّْف أن يٗجر ادحؾ  ب بف صاحَب ىافِ ادحؾ، فُـ ٓ يُ 

ويهؿ ـؾ صٓر جزًءا  ،ويًىل صاحب ادحؾ إجرة ،هق مـ داخِف

ػ حتك متر اخلّس شْقات، وفٔس ظذ صاحب ادحؾ أن ٔفامـ افتُ

 يتحّؾ صًٔئا.

 ،فٌره هك ادًتٖجر ادحؾ فهاحٌف بًد أن يتٍؼ مًف أن يٗجرأو يس

 د فف ثّـ افتنىٌٔات ظذ أؿًاط.رُ ويَ 

ؾٓق جائز  ،ر ظذ رءًتٖجِ ر)صاحب ادحؾ(، وادُ ٗج  وفق اتٍؼ ادُ 

 مـ افىرؾغ. اضادا أن هْاك رو
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ؾ ظامؾ ظْدي، ومل ٕتٍؼ ظذ إجرة ِّ ما افًّؾ إذا ظَ  :858س

فًّؾ، ؾرأيت أن ما يىٌِف ـثر افٌْل بإجرة بًد اؿٌؾ افًّؾ، ثؿ ض

 ا؟جد  

،  وهق مـ أهؾ اخلزة مُِْم افًّؾ أن تذهٌا فنخص يرواه ـؾ ج:

دم جمال افًّؾ افذي ظِّف هذا افنخص ظْدك دم افٌٔت، وتىِب مْف 

 ََ  .صٔؽ بف خًراة، وتًىٔٓا فًِامؾ، وٕقر فؽ إجرد  أن ُي

 خىٖ مْؽ. -افًّؾوظدم اتٍاؿؽ ظذ إجرة ؿٌؾ  

ب ًْ ـَ »حلديث:  :ام أجرة ظذ ظِّفج  ؾ حرام أن يٖخذ احَل ه :859س

 ؟شام خٌٔثج  احَل 

فٔس حراًما، ؾَد احتجؿ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وأظىك  ج:

 .احلجام أجره

ًٔا فِتْزيف شب احلجام خٌٔثًْ ـَ »وؿقفف:    :إما أن يُقن مًْقًخا، أو هن

 ؾ دـ يريد حوقر اجلِمظة.ـافْٓل ظـ أـؾ افثقم وافٌه

ً  هؾ جيقز دُ  :861س  ؾ ادقتك )احلإقيت( أن يٖخذ أجًرا؟ٌ

 ٓ مإع مـ أخذه إجر مَابؾ ظِّف. ج:

 فِنخص أن يٖخذ إجر ظذ ـؾ ظّؾ مٌاح يًِّف. :وباجلِّة
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ا خاص  يًافؼ ِت دَ د  هؾ َح  :860س ًٕ  :زي ادرأة ادًِّةب اة فق

 ؟ـافِقن إشقد مثاًل 

ا مًًْٔا فثقب ادرأة ادًِّة ج: ًٕ  .مل حتدد افؼيًة فق

ًوا ؽر خٍٔػ بحٔث يهػ اوإِٕم جيب أن يُقن هذا شاتًرا ؾوٍ 

يٓر أـثر مـ وجٓٓا وـٍٔٓا ٍتـ، وأٓ تًىره، وأٓ تُ ة، وفقٕف ٓ يَ َؼ افٌَ 

 ـِم ؿرره اجلّٓقر.

 هؾ افْٓل ظـ إشٌال افثٔاب ينّؾ ادرأة؟ :862س

بافَدر افتل  دم إضافة ثقهبا بافرجؾ، ؾِِّرأة احلؼٓ، بؾ هق خاص  ج:

تًس بف مجٔع جًدها حتك هناية افَدمغ، وأيًوا ٓ ُئًؼ حرـتٓا دم 

 افًر.

 ك؟ٕثهؾ ٕحِؼ رأس ادقفقدة إذا ـإت أ :863س

 ر دون إٕثك.ـَ ؼ فِذ  ِْ ٓ، إِٕم احَل  ج:

قع ما ٕ ـة مًاـغ، وفَُؼ ؿ أن ـٍارة افّٔغ إضًام ظَ َِ ًْ َٕ  :864س

 فًِّاـغ؟ فافىًام افذي َٕدم

صخص  ؾًذ ـؾٕقع افىًام يتِػ باختالف ضًامؽ ادتقشط،  ج:

 .أن يىًؿ ادًاـغ مـ ضًامف ادتقشط وجب ظِٔف اإلضًام

 :واخلالف دم ادتقشط مـ افىًام ؿائؿ بغ افًِِمء 
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ًٓ  ؾ٘ذا ـَْت  ،ؾًٌوٓؿ يرى أن ادتقشط هق افقشط-   تٖـؾ ؾق

ا و ًُ  حلًِم، ؾافًّؽ هق ادتقشط.وشّ

ًٓ  ؾ٘ذا ـَْت  ،وبًوٓؿ يرى أن ادتقشط هق إؾوؾ- ا  تٖـؾ ؾق ًُ وشّ

 وحلًِم، ؾادتقشط هق افِحؿ ٕن ادتقشط هق أؾوؾ ضًامؽ.

ؿ ادًاـغ ًِ ىْ ويُ  ،ؿدر ضاؿتف طؾًذ افنخص أن يٖخذ بإحق

َّ  :إؾوؾ  .ع ظِٔفع ُوش  ش  ـ وَ ؾ

ٍ   .ِػوظِٔف أن يٍظ فًإف مـ احل  ًٍٕف  دؾع ظـر فَٔ وبدل أن ُيُ

 ًتجِب افرمحات وافثقاب، واهلل أظِؿ.ؿ ادًاـغ حتك يَ ًِ ىْ افذٕب، يُ 

 ،ه ؿد روع مـ أمٓاقصخص يريد أن يتزوج ؾتاة، وفُـ أخ :865س

 ؾٓؾ جيقز فف هق أن يتزوجٓا، وهق مل يروع مـ أمٓا؟

 .ثدي واحدمًٓا ظذ  ٕٕف مل يِتِؼ  :أن يتزوجٓا ففًٕؿ، جيقز  ج:

فتَك مًٓا ظذ ثدي إٕف  :هقرم ظِٔف أن يتزوجٓا هق أخوافذي َي  

 واحد، وهق ثدي أمٓا.

 ًتخدم دم افًالج؟يُ  مًيّف ؟ ظًِِم بٖنؿ زراظة افتٌغُْ ُح ما  :866س

ؾال بٖس  ،إن ـان أؽِب آشتخدام دم افًالج ـِم تٍوَِت  ج:

 .بزراظتف

ًتٌْك بف وٓ ؾُٔ  ،قاد ويٌْل ظْفخر ؾٔف ٍٕس ادآوإن ـان هْاك ظالج  
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 ًتخدم دم افًجائر.زرع افتٌغ هذا ٕٕف يُ يُ 

ية متقشىة، وفُْف بتقؾٔؼ اهلل وـإت حافتف اداد ،تزوج رجؾ :867س

 .واحد ـان يًّؾ ظدة أظِمل دم آنٍ  فف

وادقار  ، ؾسيب افىٔقروـإت زوجتف تًاوٕف دم افًّؾ ادْزيل 

 .وهُذا ...وتًاظده دم إرض

ع ظِٔف دم ادال ش  ووَ  ،ؿف اهلل مْٓا ظدة أوٓدزَ بًد ظدة شْقات رَ و 

 !!اجد  

زاظّة أهنا افًٌب دم  ،وهل أن تىِب افىالق، وتىِب ٕهػ مافف 

 ؾٓؾ هلا احلؼ؟ ،وهُذا ...ع هذا ادال، وأهنا ظاوٕتفإٔف مَجَ 

 .أما ـحؼ مٍروض ؾال ج:

، حَقؿٓؿ س ب اإلحًان وافٍوؾ وظدم بخس افْاوأما مـ با 

َٓ } ج أن يًىٔٓا صًٔئا، مـ باب ؿقفف تًاػ:ٌٌْٔل فِزوؾ ُقا َو ًَ ْوَؾ  َتْْ ٍَ  اْف

ؿْ  ُُ َْْٔ  .[237: افٌَرة] {َب

 ،مـ تربٔة فِىٔقر وافٌٓائؿ :ٓ جيب ظِٔٓا وهل تًٌت مًف وؾًِت ما 

ا، ؾهار جز ًٕ  .ها اإلـراماؤومًاوٕة دم إظِمل افزراظٔة أحٔا

ِ  ثؿ تُ  ،ت زهرة ظّرها وصٌاهبا دم خدمتف وخدمة أوٓدهوؿد أؾْ  ؼ ى

 ؟!اوٓ جتد صًٔئا تٍْؼ مْف وٓ بًٔتا يٗوهي
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وأن يًىٔٓا جزًءا مـ  ،ؾاحلاصؾ إٔف ظذ افزوج أن يتَل اهلل ؾٔٓا 

تف ففمافف مَابؾ ما   دم شْغ حٔاهتا. َؿدم 

ضافب افًِؿ ادنتٌؾ  اْهح هبتَ  افتل بُتافوؾ ؾأ ما  :868س

 ؟بافٍَف

ٌٍؾ ظـ ٓبـ ظٌد افز، وٓ يَ  (افتّٓٔدو)ٓبـ ادْذر،  (إوشط) ج:

 ر حجّف ؽزير دم ؾقائده.ٌَ ؾٓق ظذ ِص  ،ٓبـ رصد (بداية ادجتٓد)

ؾ صحٔح(، ؾِم َش رْ )وهذا مُ :فًٌض ادحََغ ؿقهلؿ أأؿر :869س

 مًْاها؟

 .ـ أرشِفأي أن افًْد صح إػ مَ  ج:

 .ؾ مـ ؿًؿ افؤًػَش رْ وادُ  

ؿال ) :افتابًل هق: أن يَقل (ؾَش رْ ادُ )ؿ أن َِ ًْ اجلدير بافذـر أن تَ  ومـ 

ك افٌْل رِ ْد ٕن افتابًل مل يُ  :، وهق مـ ؿًؿ افؤًػ...(رشقل اهلل 

.ؾال ٕدري ممـ شًّف ، 

د ابْتف دم أَ ظّر بـ اخلىاب ريض اهلل ظْف وَ  هؾ صح أن :871س

 اجلاهِٔة؟

فدت دم اجلاهِٔة، ومل ْغ حٍهة وُ يهح، وابْتف أم ادٗم ملٓ، هذا  ج:

 .وإِٕم رباها حتك تزوجت برشقل اهلل  ،يئدها
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هؾ جيب  ،إذا جامًٓا زوجٓا ،ٌِغافزوجة افتل مل تَ  :870س

 ٌُ  ؾ؟ًْ ظِٔٓا اف

ٌُ ًٕؿ، يَ  ج:  جٓا.وْ هل وزَ  ؾًْ ِزمٓا اف

 ع افتٌُر فًجقد افتالوة؟هؾ ُيْؼَ  :872س

َُ  ج:  اهر افًِِمء. فًجقد افتالوة ظْد مجز  ًٕؿ، ُي

 وهق ؿقل أـثر أهؾ افًِؿ.ؿال افٌٌقي: 

ً   :873س ٌَك افْاس ظْد افَز بًد دؾـ ادٔت، بَدر أن يَ  ْةهؾ مـ اف

 ًَؿ حلّف؟ويُ  زورْحر َج ما يُ 

بـ افًاص  وة ظّروصٔ ا، وإِٕم هذْة افرشقل فٔس هذا مـ ُش  ج:

 ريض اهلل ظْف.

، ؾال جيب اجب ظْد افَزؿال صٔخْا افًدوي: أما ظـ ؿدر ادُث افق

 .بًْٔف وؿت

 قا مدة ٓ تنؼ ظِٔٓؿ.ََ ٌْ وإِٕم هلؿ أن يَ  :أمحد()ؿِت  

 هؾ جيقز فِنخص أن ئٌع ـٔس دم فًٌض ادرى؟ :874س

 ظـ ذفؽ. ؾَِد هنك افٌْل  :بٔع افدم ٓ جيقز ج:
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ٕن افذي  ؟ؿ دخقل ـِٔة افؼضة أو احلَققُْ ما ُح  :875س

 ٕغ افقؤًة؟يًّؾ ؾٔٓا يُؿ بافَقا

، إذا ـان احلَقق أمر جائز ٓ رء ؾٔف وأدخقل ـِٔة افؼضة  ج:

ا فِوًٍاء ويًًك دم افٌَض ظذ ادجرمغ وأهؾ  ًٕ افوابط شُٔقن ظق

د احلَقق رُ إذا ـان ادحامل شٔداؾع ظـ اديِقم ويَ وـذفؽ  افًٍاد.

 ٕصحاهبا. 

ما أ .افًدلشَٔٔؿ احلؼ و فإٔافنخص ٌِب ظذ طـ هذا ـِف إذا ـان يَ 

أمر  -ؾاتَاء افنٌٓات وافًٌد ظـ مقاضـ افٍتـ ، ظذ ًٍٕفِق إذا َخ 

 ٓزم.

وهق ئًش مع وافده،  وفُـ افقافد  قؾٔت وافدتفصخص تُ  :876س

ا يٖخذ افقفد مـ مال وافده دون ظِّف،  ًٕ مع ؽْاه بخٔؾ ممًؽ، ؾٖحٔا

 ؿ؟ُْ ؾِم احُل  ،د هذا ادالرُ أن يَ  َز ودم ٕٔتف ظْد افُِ 

 دم ك  ََ ويُ  -ـرـِم ذُ  -ؿ، وافقافد بخٔؾُِ ٌِغ احُل ا ـان افقفد مل يَ إذ ج:

 : ٕنبادًروف ،افٍَْة ظِٔف، ؾِف أن يٖخذ مـ مال وافده دون ظِّف

 ِْ  .م بافٍَْة ظذ وفده إػ افٌِقغزَ افقافد ُم

مـ صًٔئا وٓ يٖخذ  ،م بافٍَْة ظذ ًٍٕفزَ ِْ غ افقفد ؾٓق مُ َِ وفُـ إذا بَ  

 ن ظِّف.مال وافده بدو
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ؾ افًٌقض وافْامقس بافهاظؼ افُٓربائل أمر تْ هؾ ؿَ  :877س

 مْٓل ظْف دم افؼع؟

 وإزافة إذى. هق مـ باب دؾع افير بؾٓ،  ج:

 :هؾ جائز أن ٕٖيت بنٔخ دم مْاشٌة زواج أو ظََٔة مقفقد :878س

 ذـرهؿ باهلل تًاػ؟ل ظذ افْاس ـِّة تُ َِ ِْ فُٔ 

آشتحٌاب مْف إػ اجلقاز، وهق مـ بؾ هق أؿرب إػ   جائزًٕؿ، ج:

 باب افدظقة إػ اهلل وتذـر افْاس باخلر.

س افذهب إٓ ٌْ ظـ فُ   ك رشقل اهللهَنَ )ما صحة حديث:  :879س

اى  ََ مُ   ؼ؟ِ  َح م افتحع بافذهب ادُ ر  ـ َح ًتدل بف مَ ، افذي يَ (ًً

ٓ يهح  ؿـ ثَ ٍف صٔخْا افًدوي، ومِ ً  احلديث ؤًػ، َو  ج:

 ؼ مثؾ اخلاتؿ وإشقرة.ِ  َح س افذهب ادُ ٌْ اج بف ظذ حتريؿ فُ آحتج

ـَ إن مما يَ »ما صحة حديث:  :881س مـ ظِّف وحًْاتف  ِحؼ ادٗم

ًٍ أـف، رَ ا تَ صاحًل  اوفًد أه، َؼ ّف وَٕ ِ  ظَ  ًِم ِْ ظِ  :بًد مقتف ثف، أو ر  ا وَ مهح

أو صدؿة أخرجٓا ا أجراه، ا ٓبـ افًٌٔؾ بْاه، أو هنرً ا بْاه، أو بٔتً مًجًد 

 ؟شمـ مافف دم صحتف وحٔاتف، يِحَف مـ بًد مقتف

 شْده ؤًػ، ومًْاه صحٔح. ج:
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 :حاديثإ هما صحة هذ :880س

 ؟شؾِٔس مْٓؿ ،ـ مل هيتؿ بٖمر ادًِّغمَ »إول: 

 ؟شدة دم افْارءافقائد وادق»افثاين: 

ٔ  ٓ تُ »افثافث:   ؟شدوين دم افهالةً

 .ةؽر ثابتِٓا وًاف ـ ج:

ٕام بال اؽتًال أو ووقء، ومل وـ جامع زوجتف هؾ يٖثؿ مَ  :882س

 يٌتًؾ إٓ دم افهٌاح؟

 أن يتقوٖ. -ٓ يٖثؿ، وفُـ ُيًتحب فف إذا جامع أهِف وأراد أن يْام ج:

 ما ظدد رـًات صالة افوحك؟ :883س

 فؽ أن تهِٔٓا رـًتغ أو أربع رـًات أو شت رـًات أو ثِمين ج:

  .رـًات

ب ىافَ ا ؾٓق مُ ـ حد ٕـثرها حد  ٕـثرها، ومَ  د  َح ٓ  :وباجلِّة

 بافدفٔؾ.

ادًتَٔؿ( بدل  راطافز  )اهدٕا  :اإلمام دم افهالة يَرأ شًُّت  :884س

 )اهدٕا افكاط ادًتَٔؿ(، ؾٓؾ هذه ؿراءة صحٔحة؟

 ة متقاترة، ؾٓل ؿراءة محزة افزيات.ؿراءة صحٔح ذهًٕؿ، هج:

 :(21/ 0) (افتًٍر ظِؿ دم رًِ ادَ  زاد)ؿال ابـ اجلقزي دم 
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ًُ  فٌة وهل بافزاي، (راطافز  ) :يَرأ محزة وـان ـَ  رةْذ ف  وبْل بِْ و

 ََ  .أزدق:  (أصدق) دم يَقفقن. ْغ اف

 ؟ة بغ اإلمام وبغ افهػ إولؾافؼيًة مًا ددِت هؾ َح  :885س

 وـذفؽ بغ ـؾ صػ مـ افهٍقف دم افهالة؟

ًٌد افهٍقف وإِٕم افهقاب أن تُ ، د هذا دم افؼع ؾِٔم ظُِّت د  مل ُي  ج:

ًة دون تؤٔؼ، وفق مًاؾات تتٔح فِْاس أن يرـًقا ويًجدوا دم َش 

 بًدت صًٔئا ما ؾال حرج، ادٓؿ أن يًًّقا صقت اإلمام.

ؾتقوٖت  ،ؿٌؾ اجلًّة، واشتَٔيت وؿد إتٓت اخلىٌة ُّت ِٕ  :886س

وأتٔت برـًتغ ؾَط،  ُت وتنٓد ؾجًُِت  ،وأدرـت اإلمام دم افتنٓد

 ؾٓؾ هذا صحٔح؟

وهق ؿقل  ،يقشػ وأيب ،ًٕؿ، هذا صحٔح ظْد أيب حٍْٔة رمحف اهلل ج:

 .ابـ حزم

 وبف ؿال صٔخْا مهىٍك بـ افًدوي. 

َٖ  ،قاِ  ؾِم أدرـتؿ ؾَه »ودفٔؾ هذا افرأي حديث:   .شقامتِ وما ؾاتُؿ ؾ

ؾقجب أن  ،ؿافقا: وٕٕف أدرك اإلمام ظذ حال هق ؾٔٓا باٍق ظذ اجلًّة

 ص ؿد أدرك اجلًّة.يُقن افنخ
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 هؾ صح افْٓل ظـ صالة اجلْازة دم ادًجد؟ :887س

 .ٓ يهح حديث دم هذا ؾِٔم ظُِّت  ج:

ؾ بـ ْٔ َٓ ظذ جْازة ُش  ذ رشقل اهلل ، ؾَد صبؾ صح خالف ذفؽ 

 دم ادًجد. -بٔواء ريض اهلل ظْف

ا، وبجقاري أهة  لزـاة مايل ـؾ ظام حقايل اثْ :888س ًٍ ظؼ أف

يتامك وأرمِة ٓ ظائؾ هلؿ، ؾٓؾ جيقز يل أن أدخر ادال تتُقن مـ 

ـؾ صٓر أفٍغ مـ  ،ظْدي وأظىل هلؿ افزـاة دم صقرة ٍَٕات صٓرية

 ؟ ربِم ؤًقه دم صٓر واحدإذا أظىٔتٓؿ ادٌِغ ـاماًل  ٕين :اجلْٔٓات

 إن صاء اهلل.  مثاب ومٖجقر ظِٔف تًِؽ جائز، بؾ إٔؾِ  ج:

 ٔخْا افٍَٔف مهىٍك بـ افًدوي.صأيًوا وؿد أؾتك بجقاز هذا  

ـان يل صديؼ ؿريب إػ ؿٌِل، ؾتقؾاه اهلل، ؾَّت بًّؾ  :889س

أم ٓبد  ؟صدؿة جارية فف، وهل ثالجة مٔاه دم مًجد، ؾٓؾ تهح هذه

ًٌا فف؟  أن أـقن ؿري

تهح، بؾ إٔت مثاب ومٖجقر ـذفؽ إن صاء اهلل، وفٔس  ،ًٕؿ ج:

 دؿقن ظـ ادٔت.ـ يتههْاك دفٔؾ ؾٔف اصساط ؿرابة مَ 
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 هؾ افهقم بًد إتهاف صًٌان ٓ جيقز؟ :891س

إذا إتهػ صًٌان »: -بؾ جيقز وجيقز، واحلديث افقارد دم ادْع  ج:

 .حديث مُْر ٓ يهح ظـ رشقل اهلل  -شؾال تهقمقا

ؼ ِْ افؼيًة وؿًتا ٓ ٕتجاوزه دم ؿص إطاؾر وَح  ددِت هؾ َح  :890س

 افًإة؟

 .إمر فىقل إطاؾر وافْياؾة دّ رَ ّٓقر، إِٕم مَ فٔس هلذا حد ظْد اجل ج:

ت فْا رشقل ؿ  وَ  :أو-ت فْاُوؿ   » وحديث إٔس بـ مافؽ افذي ؾٔف:

ًُ  ،حديث مًؾ شأٓ ٕسك أـثر مـ أربًغ يقًما -اهلل َٔع وؿد أظِف اف

 .اوؽرمه ...وابـ ظٌد افز

 (.8/336( وآشتذـار)2/218وإن صئت ؾإير افوًٍاء )

 ًر حرام؟هؾ زراظة افن   :892س

ـ ٓ صًر فف، أو زراظة افنًر فِنخص إؿرع أو إصِع أو مَ  ج:

إذ هق مـ باب إزافة افير، وإظادة  :أمر جائز -بٖي شٌب هأزيؾ صًر

فٔس دم هذا تٌٔر ة افتل ظِٔٓا ظّقم افْاس، وَافنخص ٕصؾ اخلِ

 .خلِؼ اهلل بحال
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زفـ احلقاجب متاًما، يُ  بًض افًْقة )هداهـ اهلل( :893س

ؿ دم هذا ُْ مـ خالل مقاد صْاظٔة، ؾِم احُل  ،رشّٓا مـ جديدَّـ بويَ 

 افهْٔع؟

ؼ فْا َِ ج: هذا حرام وٓ جيقز، وهق تٌٔر خلِؼ اهلل تًاػ، ؾاهلل تًاػ َخ 

 صْاظٔة. ؾ فْا أن ٕزيِِٓم وٕهْع ٕحـ حقاجبحاجٌغ مجِٔغ، ؾال َي 

إٔا متزوجة مْذ شْقات واحلّد هلل، وفُـ ـِم  :ل افًائِةتَق :894س

)ؽناء افٌُارة افهْٔل(، بـتًِّقن إٔف يٌاع دم افهٔدفٔات ما يًّك 

رـٌف، وـْٖٕل ؾتاة وأُ  مْل زوجل ـؾ مدة أن أصسي واحًداىِب ؾَٔ 

 ويدخؾ يب مـ جديد، ؾٓؾ هذا جائز؟ ،ُربِ 

اء هذا ر  مـ َج  صحلأي رضر  هبذا افتقصٔػ جائز، إذا مل يِحَِؽ  ج:

 .إمر، واهلل تًاػ أظذ وأظِؿ

ؿ اشتخدام افِٔزر أو أي مزيؾ يّْع صًر افًإة أو ُْ ُح ما  :895س

 ٌٕات مرة أخرى؟مـ اإل -اإلبط أو افنًر افذي حقل افدبر

 .إذ ادَهقد إزافة افنًر ا:جائزً  ااشتخدام مثؾ هذه إمقر أراه أمرً  ج:

هذا مـ باب تٌٔر خِؼ  ؽ، ووجٓتٓؿ أنافًِِمء يًّْقن ذفوبًض  

 .اهلل تًاػ

فٔس إمر ـذفؽ، وإِٕم هق مـ باب افتْيػ، وإراحة  :وإٔا أؿقل 
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افنخص مـ افًْاء إشٌقظل أو افنٓري دم تْئػ هذه 

 ادْاضؼ.

أو  ،هؾ جيقز اشتخدام ـريؿ فتٍتٔح فقن افٌؼة واجلًؿ :896س

مـ  ،بقجف ظام  ،دم اجلًؿ ض افقجف وإشْان وادْاضؼ احلًاشةٔتٌٔ

 خالل افُريِمت أو افِٔزر؟

ٍتـ بف ادرأة افرجال بؼط أٓ تَ  ،ـؾ هذا جائز ٓ حرج ؾٔف ذًظا ج:

 إجإب أو تدفس بف ظذ خاضب.

ؿ ظِّٔات صٍط افدهقن، أو تٌُر وتهٌر افثدي ُْ ُح ما  :897س 

اخلدود  مثؾ تٌُر أو تهٌر :أو إجراء تًديالت دم افقجف ،وإرداف

 وٕحق ذفؽ؟ ...وافنٍاه وإٕػ

إزافة افير أو  مـ باب ذفؽ ـؾ هذا جائز ٓ حرج ؾٔف، إذا ـان ج:

اإلظادة إػ ما ظِٔف ظّقم خِؼ اهلل تًاػ، وفٔس هذا مـ باب افتٌٔر 

 دم خِؼ اهلل تًاػ.

د ًَ يُ  -مع دؾع افٍارق (ٓب تقبـ)ب (ٓب تقب)هؾ مٌادفة  :898س

 حراًما؟

 حالل. بؾ هق ج:
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 ؿ بٔع حِقى ادقفد؟ُْ ُح ما  :899س 

 .قى ادقفد أمر مٌاحبٔع حِ ج:

ًتحب افتقشًة ظذ إهؾ وافًٔال دم يقم افًاذ مـ تُ هؾ  :911س

 افذي هق )يقم ظاصقراء(؟ ،مر  حُمَ 

ًتحب افتقشًة ظذ إهؾ وافًٔال ظّقًما، أما ختهٔص ذفؽ تُ  ج:

 ثٌت ؾٔف خز.يَ  ؿؾِ ءبًاصقرا

 ؿ مناهدة إؾالم افُرتقٕٔة فألضٍال؟ُْ ُح  ما :910س

ِْ  ،ٓ مإع مـ ذفؽ فألضٍال، بؾ وفٌُِار ج: ل ظـ ِٓ فُـ بؼط أٓ ُت

 ؾرض ديْل أو واجب دٕٔقي.

 نِقَه رجؾ ـان ٕائًِم، ؾاشتَٔظ مـ ٕقمف ؾقجد افْاس يُ  :912س

 افٍجر، ؾِمذا يًٍؾ؟ هؾ  صالة افًٔد، وهق مل يُ 

ٕن هٔئة صالة افًٔد ختتِػ ظـ صالة  : مًٓؿ صالة افًٔدع  َه يُ  ج: 

وفٔس ظِٔف  ،افٍجر دم افتٌُرات افزوائد، ثؿ بًدها يهع صالة افٍجر

 ـِم هق مًِقم. ،ؾع افَِؿ ظـ افْائؿوؿد رُ  ،ثؿ ٕٕف ـان ٕائًِم إ
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يٖخذ ادال(، وافزبائـ  ،باِش رجؾ يًّؾ ـاصر)حُم  :913س

ا، افيسـقن فف  ًٕ وصاحب ادىًؿ يٖخذ افٌاؿل فف، مع افًِؿ ٌاؿل أحٔا

ؾٓؾ جيقز فف أخذ  ،يتحّؾ هذا ادحاشب افًجز ،ٖٕف فق حهؾ ظجزب

 ما يسـف فف افزبائـ دون ظِؿ صاحب ادحؾ؟

مع صاحب ادىًؿ ظْد بداية  هذا يرجع إػ آتٍاق افذي ُأبرم ج:

ـ مـ صسط ظِٔف تًِٔؿ ـؾ ادال بِم ؾٔف ما يسـف افزبائا، ؾِق افًّؾ

 .نسط ظِٔفادًِّقن ظْد ذوضٓؿ، أما إذا مل يَ  : إذفزمف ذفؽ ،باٍق 

 ذه.ْخ ؾِف أَ  ،ومـ ادتٍؼ ظِٔف ظرًؾا أن افٌاؿل يُقن مـ حَف

 هؾ جتقز تًّٔة افقفد باشؿ )مٗمـ( ؟ :914س 

 أمر جائز.  (مٗمـ)ـج: ًٕؿ، افتًّٔة ب

اح أن أؿرأ أذـار افهٌ هؾ جيب أن أتقوٖ إذا أردُت   :915س 

 وادًاء؟

 ج: هذا مًتحب، وفٔس بقاجب.

اهلل ظْف  اائتل مرة، حمـ ؿرأ اإلخالص مِ مَ »ما صحة حديث:  :916س 

 ؟شذٕقب مخًغ شْة

 .هذا تافػ واهٍ   ج:
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 افِٓؿ إين أظقذ بؽ مـ صاحِب »ما صحة حديث:  :917س

ـِ   ؟ششقء ؽٍِة، وؿري

 هذا حديث ؤًػ.ج: 

أو ظذ ٌْٕٔا حمّد صذ  ؟إٌٕٔاء ؿ ظذ مجٔعِ  ًَ ويُ  ذ  َه هؾ يُ  :918س

 ظِٔٓؿ افًالم؟ :اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَط، ويَال ظـ باؿل إٌٕٔاء

 .فئؿ ظذ مجٔع رشؾ اهلل وإٌٔٔاِ  ًَ  ويُ هذ  بؾ يُ  ج:

 أظىٔتف ما ،ِف ذـري ظـ مًٖفتلٌَ ـ َص مَ »ما صحة حديث:  :919س

 ؟شظىل افًائِغٓ أُ 

 ٓ يهح، ومتْف مُْر.ج: 

يب  َح ٌَ ْص افِٓؿ ما أَ ) :ـ ؿال حغ يهٌحمَ »حديث: ما صحة  :901س

ؾَد  (وفؽ افنُر ّْؽ وحدك، ٓ ذيؽ فؽ، ؾِؽ احلّدمـ ًّٕة ؾ

ؾَد أدى صُر  ،ـ ؿال مثؾ ذفؽ حغ يّزومَ  .أدى صُر يقمف

 ؟شفِٔتف

 شْده ؤًػ.ج: 
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افِٓؿ ظاؾْل دم بدين، افِٓؿ ظاؾْل »ما صحة حديث:  :900س

حغ  اتًٔدها ثالثً  ! بكي، ٓ إفف إٓ إٔتدم شًّل، افِٓؿ ظاؾْل دم

 ؟شا حغ متزتهٌح، وثالثً 

 شْده ؤًػ.ج: 

 :أو .ٓ أخرج :أو .ٓ أدخؾ ،افىالق هؾ ؿقل افرجؾ: ظع   :902س

 افىالق؟ يَع بف !!ٓ أصسي :أو .ٓ أبٔع

َُ  ج: ب٘ضًام  ،ر ـٍارة يّغٍ  ٓ يَع هبذا ضالًؿا، وإِٕم ظذ احلافػ أن ُي

 ة مًاـغ أو ـًقهتؿ.َؼ ظَ 

د صاب ظذ ؾتاة، وـتٌقا ؿائّة افًٍش بِم ؾٔٓا ادَْقٓت ََ ظَ  :903س

 ،ر، وؿٌؾ افدخقل حهِت خالؾات وأراد أن يىَِٓاخ  َٗ م وادُ د  ََ وادُ 

 ؾِمذا هلا؟

ِ  د هق أن يُ اإذا أر ج: ر، وؿائّة خ  َٗ م، وادُ د  ََ ؼ ؾِٓا ٕهػ ـؾ رء )ادُ ى

 .ْدٕا دم مك هق ادٓرافًٍش( ٕن هذا ـِف ظ

ٓا أن تتْازل ظـ ـؾ رء ًِٔؾ ،ؼ مْفِ  ىَ دت هل أن تُ اوفُـ إذا أر 

 .ويىَِٓا

قا ظذ رء َو اوتر ،افٍوؾوفق جًِقا مع بًض أهؾ افهالح و 

 وباهلل تًاػ افتقؾٔؼ. ،وواؾَقا ظِٔف ؾّٔيض هذا ،بْٔٓؿ
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وفُْف ؾَر  ،م هلا خاضب متديـ وحمسمد  ََ ـ تَ مَ  :904س

 ٓؾ ظِٔٓا ذٕب؟ؾرؾوتف فٍَره، ؾ

 فٔس ظِٔٓا ذٕب. ج:

 ؿ افتْٓئة بافًام اهلجري اجلديد؟ُْ ما ُح  :905س

)ـؾ ظام وإٔت بخر(،  :ٓ حرج أن يَقل افنخص ٕخٔف ادًِؿ ج:

 (.ك دم ضاظتفظّرأضال اهلل ظّرٕا و)أو 

ن أحٔاه اهلل فٔىًٔف ويقحده، وـؾ يقم ئًنف ادرء إٍرح افنخص ويَ  

ُٔ  إِٕم هق  د افتقبة.جد  ؾرصة فف ف

 هؾ فِّرأة أن تِقن أطاؾرها وأن تَص مـ صًرها؟ :906س

هلا ذفؽ، ما مل تتزج هبذا فألجإب، أو تهؾ بافَص حلد افتنٌف  ج:

 بافرجال.

 ْزير؟رم تْاول إضًّة افتل ؾٔٓا ًٌٕة مـ دهـ اخلِ هؾ َي  :907س

 رم بال خالف.َي  ج:

 ديدها مـ ؾقائد افٌْؽ أو افزيد؟ؾٓؾ جيقز تً ،ديقن ظع   :908س

 .هذه افٍقائد ربقية، وتًديدك مْٓا يًْل إتٍاظؽ هبان ٕ :ٓ جيقز ج:

أن  -ا فقوع مافؽ دم افٌْؽ أو افزيدوافهقاب هق إن ـْت موىر   

 ظذ شٌٔؾ افتخِص مْٓا. ،فٍَراءظذ اتتهدق بافٍقائد 
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 ،إٔا خريج ـِٔة ذظٔة، وأحٍظ افَرآن افُريؿ :909س

دم ادًابَات مـ أجؾ  مُت د  وأجٔد اخلىابة مْذ شْقات، وـِِم ؿَ 

 ،ـ ٓ يٍيقن وٓ يتَْقنويتًغ مَ  ،ؾوُت احلهقل ظذ وطٍٔة، رُ 

 !!بافقاشىة وادًارف

  ًَ ا ض ظع  رَ ؾ ًٌ ؾٓؾ هذا  ،ويَقم بتقطٍٔل ،أحد ادٍتنغ أن أدؾع مٌِ

 جائز؟

دم دؾع مٌِغ مـ  إن ـان احلال ـِم ذـره افًائؾ، ؾال حرج ظِٔف ج:

فـ يهؾ ظِٔف إٓ بدؾع هذا  ،أجؾ احلهقل ظذ حؼ مًِقب مْف

 ـ اوىره هلذا افهْٔع وفٔس ظِٔف هق.، واإلثؿ ظذ مَ ادٌِغ

هؾ جيقز فِّرأة أن حتج ظـ أبٔٓا ادٔت أو ظـ زوجٓا  :921س

 ِزم أن يج افرجؾ ظـ افرجؾ، وادرأة ظـ ادرأة؟أم إٔف يَ  ؟ادٔت

ا، افرجؾ ادٔت أو افًاجز ظجًزا تام  حتج ادرأة ظـ  بؾ جيقز أن ج:

 وافًُس.

 افٌَقر؟ رهؾ جيقز فِحائض أن تزو :920س

 جيقز، وٓ دفٔؾ يّْع مـ زيارهتا. ج:
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ؤًٍة افهحٔحة ادًاين، اف اذـر فْا بًض إحاديث :922س

 )إشإٔد(؟ ادٌاين

 وإفٔؽ بًوٓا: ،هل ـثرة ج:

ا ؿٌؾ اؽتِْ »حديث:  ًً  احلديث. ش مخس...ؿ مخ

 احلديث. ش ع افًٔئة احلًْة متحٓا...ٌِ تْ ، وأَ اهلل حٔثِم ـَْت  اتِؼ »حديث: 

ُرهقا إن اهلل جتاوز يل ظـ أمتل اخلىٖ وافًْٔان وما اشتُ »حديث: 

 .شظِٔف

 .وةٌِ يْ وَ افر   حديث

 .شصقمقا تهحقا»حديث: 

 .شذـروا حماشـ مقتاـؿا»حديث: 

 وؽرها مـ إحاديث.

ؾٓؾ هذا  ،ٕا ظادة أن ٕختؿ افَرآن دم صٓر رموانظْد :923س

 واجب؟

ّف دم رموان تْ إٔقاع افىاظة وافًٌادة، وَخ  ّؾ َج ؿراءة ـتاب اهلل مـ أَ  ج:

 ظّؾ حًـ فُْف فٔس بقاجب.
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 هؾ إؾوؾ بْاء مًجد أو مُتٌة ظِّٔة؟ :924س

 .ع بغ ادًجد وادُتٌةّْ اجَل  :إؾوؾ ج:

ير حلال افَرية أو افٌِدة افتل يراد افٌْاء ْؾُٔ  ،اختٔار ؿفُـ إن ـان ثَ  

 :ؾٔٓا

 ،قجد ؾٔٓا مًاجد إٓ ٕادًرايؾ٘ن ـإت خافٔة مـ ادًاجد أو ٓ  

 .م بْاء ادًجدد  ََ ؾُِٔ 

ػ وأؾوؾ فتًِٔؿ وْ وإن ـإت ادًاجد ـثرة واحلّد هلل، ؾٌْاء ادُتٌة أَ  

 واهلل أظِؿ. .افْاس وتقؾر ادراجع فىٌِة افًِؿ

 ػ صحٔح؟ْص وَ  (احلُٔؿـ)ػ فَِمن بْص ؾ وَ ه :925س

ْد }ػ صحٔح، ؿال تًاػ: ْص وَ  ،ًٕؿ ج: ََ َْْٔا َوَف َِمنَ  آَت َْ ةَ  ُف َّ ُْ
رْ  َأنِ  احْلِ ُُ  هلِل ِ  اْص

ـْ  رْ  َوَم ُُ َِم  َيْن  ٕ رُ  َؾِ٘ ُُ فِ  َيْن ًِ ٍْ ـْ  فَِْ رَ  َوَم ٍَ  .[02: فَِمن] { مَحٌِٔد  َؽِْل   اهلل َ َؾِ٘ن   ـَ

ل اهلل تًاػ وهق َِ فَ  ،ٔفًِ ظ افَرآن ثؿ َٕ ٍِ ـ َح هؾ صحٔح أن مَ  :926س

 أجذم؟

 ٌت.ثهذا ؽر صحٔح، ؾاحلديث افقارد دم هذا ٓ يَ ج:  
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 ما صحة هذه إحاديث: :927س

 .شب ففماء زمزم دا ُذِ »إول: 

 .شٌف ؾاؿةِه مل تُ  ،ـؾ فِٔة (افقاؿًة)ـ ؿرأ مَ »افثاين: 

 .شإُْٔؿٌقا مًاجدـؿ صٌٔإُؿ وجمْ  َج »افثافث: 

خرة ؾًِٔف ـ أراد أومَ  ،ـ أراد افدٕٔا ؾًِٔف بافَرآنمَ »افرابع: 

 .ش...بافَرآن

 ثٌت.ج: ـِٓا ٓ تهح وٓ تَ 

 ؟شٍْخ ؾٔفن يُ رْ ر ؿَ قْ افه  »ما صحة حديث:  :928س

 ؿال صٔخْا مهىٍك بـ افًدوي حٍيف اهلل: ج: 

ظّرو بـ ، ظـ ظٌد اهلل بـ اٍف ٌَ  بـ َص ْؼ ورد هذا احلديث مـ رواية بِ 

م اَل وؿد ُأظؾ هذا احلديث بٖٕف مـ رواية ظٌد اهلل بـ َش  .افًاص مرؾقًظا

 واهلل أظِؿ. .مـ ؿقفف، وفٔس مرؾقًظا

إحٔاء ظِقم و)فَِرضٌل،  (افتذـرة)ما افرأي دم ـتاب  :929س

 فٌِزايل؟ (افديـ

ْا بإحاديث افؤًٍة حِ ُص  ِمدم ـالمها ٍٕع ٓصؽ، فُْٓ ج:

 !!وافقاهٔة

أو تُقن مـ أهؾ  ،أن تَرأ ؾِٔٓم، ؾ٘ما أن تَرأ ضًٌة حمََة دَت ؾ٘ذا أر 
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 .أو ٓ تٖخذ مِْٓم حديًثا ،ٓ تَرأ ؾِٔٓمأن احلديث، وإما 

 ِئت بافقاهٔات وادقوقظات.ُتب افتل مُ فوهُذا افتًامؾ مع ـؾ ا 

 هؾ جيقز افْقم دم ادًجد؟ :931س

و افتنقيش أ ،جيقز، بؼط ظدم تِقيثف، وظدم تًىٔؾ ؾرائض اهلل ج:

 .ـ يَرأ افَرآن، أو يهع افْاؾِةظذ مَ 

هؾ صح افْٓل ظـ ووع افٔد افٔنى خِػ افيٓر، وأهنا  :930س

 جًِة ادٌوقب ظِٔٓؿ؟

 ٓ يهح هذا. ج:

 ما ظالج ظدم اخلنقع دم افهالة؟ :932س

 .افتًقذ باهلل مـ افنٔىانج: 

 .شٗال اهلل اخلنقع دائًِم دم شجقدك 

ـْؾ ضًام أو  :خرآْنٌؾ بقء مة وذهْؽ دخؾ دم افهالتَ أٓ   َٖ ـ

 دخقل خالء.

ؾ ٓا، ٓ يُاد يتُّـ مـ افقؿقف، ؾجد   صخص شّغ :933س

ا؟ ًً  يهع جاف

ما دام ظاجًزا ظـ افَٔام دم افهالة، ؾٍروف اجلِقس، وصالتف  ج:

 إن صاء اهلل تًاػ. ،صحٔحة وأجره ـامؾ
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 ؾٔف افٌْل فد ت خز ئٍد حتديد افٔقم افذي وُ ٌَ هؾ ثَ  :934س

 ؟

إٔف  (صحٔح مًِؿ)أما ثٌقت خز ؾال أظِؿ خًزا ثابًتا، فُـ دم  ج:

 .فد يقم آثْغوُ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 .فد ظام افٍٔؾوُ  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رى ـثر مـ أهؾ افًِؿ إٔفويَ  

أظِؿ هلذا شًْدا صحًٔحا، وإِٕم هل ا دم صٓر ـذا أو تاريخ ـذا، ؾال أم 

 ء ٓ تًدو أن تُقن اجتٓادات.أؿقال فًِِِم

 أيـ أوع افٔديـ ظْد افتنٓد؟ :935س

 ظذ افرـٌتغ، وفؽ أن ِما، ؾِؽ أن توًٓر دم هذا واشع جد  إم ج:

 . ظذ افٍخذيـ، وٓ حرج ـِم ؿُِت ِمتوًٓ

جيِس بجقار افًٌُة وهق صٌر ظذ ـان   هؾ صح إٔف  :936س

ـ افرشقل صذ اهلل ظِٔف ل ظٌد ادىِب ظاده ظٌد ادىِب، وؿؾراش َج 

اَْ إن فٌُ )وشِؿ:  ًٕ  ؟!!(ّل هذا فنٖ

 ، فُْف ٓ يهح فف شْد.ةورد هذا دم افًر ج:

دم  (حتريؽ إصٌع)هْاك ـتاب مٗفػ دم تؤًػ فٍية  :937س

 وهؾ تقاؾؼ مٗفٍف؟ ؟افهالة ظْد افتنٓد، ؾِم اشؿ هذا افُتاب

وثٌقت  ،ٓدإصٌع دم افتن ؽافٌنارة دم صذوذ حتري)هق ـتاب  ج:
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 .(اإلصارة

 ري افّْٔل.إصٌٓل احلج أفٍف: أبق ادْذر أمحد بـ شًٔد بـ ظع 

 .مٌَؾ بـ هادي افقادظل /ثد  َح م فف افنٔخ ادُ د  راجًف وؿَ و 

دم افتنٓد مما إٍرد بف  (حتريؽ إصٌع) ةؾٍِي ،وأواؾؼ مٗفٍف ؾِٔم ـتٌف

ا مجاظة مـ افرواة. ًٍ  زائدة بـ ؿدامة، خماف

ََ  :938س ً  هؾ صح أهنؿ اشتً ادىر( برشقل  :أي ،َٔاقا )ضٌِقا اف

 ؾًَاهؿ اهلل؟ ،وهق ؽالم  اهلل 

 ، فُْف ٓ يهح.ةجاء هذا دم ـثر مـ ـتب افًر ج:

يٖثؿ، ويَِاه  -ك افْقاؾؾرَ ـ صذ افٍرائض وحدها، وتَ هؾ مَ  :939س

ًُ  ماذا ؾًَِت  :يَقل فف افٌْل   ٓا؟داذا ترـتَ  ؟ْتلب

 .م مـ إجررَ فُْف ُيْ ٓ يٖثؿ،  ج:

 .ؾٓذا ٓ أظِؿ فف أصاًل  ،يَِاه ويًاتٌف أما ـقن افرشقل  

 ار؟صارك مع أظِممف دم حرب افٍج  ت إٔفٌَ هؾ ثَ  :941س

ـابـ إشحاق  :ةـ ـتٌقا دم افًرثٌت هذا، وإن أورده بًض مَ مل يَ ج: 

 وؽره.
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ًحا، واشتَٔيت ادم افًاظة افًاذة صٌ ُّت ِٕ  :941س

 !!افْاس يهِقن صالة افًك ؾقجدت

أو  ؟دخؾ مًٓؿ دم صالة افًك ثؿ أصع بًد ذفؽ صالة افيٓرؾٓؾ أَ  

 دخؾ مًٓؿ بْٔة افيٓر ثؿ أصع افًك؟أَ 

صالة  ؾ  دخؾ مًٓؿ دم صالة افًك، ثؿ بًد صالة افًك َص ا ج:

 .ٔؼ افقؿتويًَط ظْؽ افستٔب وؿتٓا فِو  ،افيٓر

 .أؿقلوبف  ،وهذا ؿقل ـثر مـ افًِِمء 

 ؾهالتؽ صحٔحة أيًوا. ،رَخ بافرأي أ وإن أخذَت  

ر افًٔدة خدجية دا تزوجٓا رشقل ّْ ت خز دم حتديد ظُ ٌَ هؾ ثَ  :940س

 ؟اهلل 

ِػ افًِِمء دم هذا ظذ ظدة ثٌت دم ذفؽ خز ؾِٔم أظِؿ، وإِٕم اختَ مل يَ  ج:

ِّ  :أؿقال ًً ّْ ـان ظُ  :ـ ؿائؾؾ مخس  : بؾـ ؿائؾومِ  .وظؼيـ ارها مخ

ـ ومِ  .نقوثالث ثِمنٍ  :ـ ؿائؾومِ . نووظؼ ثِمنٍ  :ـ ؿائؾومِ  .نقالثوث

 .نقأربً :ؿائؾ

 

 

 



 5الفتاوى العامة املختصرة     

 

54   

 

ويذهب ابـ إشحاق إػ  :أـرم ؤاء افًّرييَقل افدـتقر/ 

، دم حغ تذهب رواية دم افثامْة وافًؼيـ مـ افًّرأن خدجية ـإت 

 اهلل رشقل مـ خدجية إٔجٌت وؿدا ـإت دم إربًغ افقاؿدي إػ أهن

 ادرأة أن ؾافٌافب ،إشحاق ابـ رواية يرجح مما :إٕاث وأربع ريــَ ذَ 

 .(1)اخلًّغ ؿٌؾ اإلٕجاب مـ افٖٔس شـ تٌِغ

ـ مل يتؿ افَرآن دم مَ »حديث:  ظـ رشقل اهلل صح  هؾ :942س

 ؟شر افَرآنَج ؾَد هَ  ،صٓر

 ٓ يهح. ج:

دم صحة  -ما رأي افنٔخ مهىٍك بـ افًدوي حٍيف اهلل :943س

 حديث صالة افتًابٔح؟

 ( دم ادُتٌة افُزىم2102)شْة  (أـتقبر)شًّت ؾؤِتف دم صٓر  ج:

 ة افتًابٔح.أظْل حديث صال ،ثٌته ٓ يَ اأن أر :يَقل

 

 

 

                                                      

 .(003/ 0) (افٌْقية افًرة روايات َٕد دم ادحدثغ ؿقاظد فتىٌٔؼ حماوفة ،افهحٔحة افٌْقية افًرة) (1)

 ّد بـ ظٌد اهلل افًقصـ.حمد/وإير إن صئت ـتاب: )ما صاع ومل َيثٌت دم افًرة افٌْقية(. تٖفٔػ: 
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واهلل » :ضافب أيب فؿال فًّ   أن افرشقل درَ وَ  هؾ :944س

ظذ أن أترك  ،فق ووًقا افنّس دم ئّْل وافَّر دم يًاري ،يا ظؿ

 ؟شما ؾًُِت  ،ؽ دوٕفِِ هْ هذا إمر أو أَ 

 ثٌت.ًٕؿ، ورد ذفؽ فُْف ؤًػ ٓ يَ  ج:

ُان يْاديان حتت َِ ما مـ يقم إٓ ومَ »ما صحة حديث:  :945س

ب اهلل ذ  ؾ٘ن جاع افٍَراء ظَ  ،وافًٌاد ظٌاد اهلل ،ادال مال اهلل :فًرشا

 ؟شإؽْٔاء

ؿال صٔخْا افًدوي: هذا احلديث ٓ يهح، وٓ أظِؿ فف شًْدا ثابًتا.  ج:

 واهلل أظِؿ.

 هق ما دم افهحٔحغ   إِٕم افثابت ظـ رشقل اهلل  :أمحد()ؿِت 

 ؾٔف افًٌاد يهٌح يقم مـ ما»  مرؾقًظا:ريض اهلل ظْف مـ حديث أيب هريرة 

ًَ  أظطِ  افِٓؿ: أحدمها ؾَٔقل يْزٓن، ُانَِ مَ  إٓ : رأَخ  ويَقل !اًٍ َِ َخ  امٍْ

 .شاًٍ َِ تَ  اًُ ًِ مُم  أظطِ  افِٓؿ

هق أن  (شقرة افُاؾرون)هؾ صحٔح أن شٌب ٕزول  :946س

هلتْا آوتًٌد  ،ْةًٌٕد إهلؽ َش  ؿ  ُِ هَ ) :جاءتف ؿريش وؿافقا  افرشقل 

 ؟(ْةَش 
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 ثٌت.ورد هذا فُْف ؤًػ ٓ يَ  ج:

 وهق ،ظًٔك بـ اهلل ظٌد خِػ أبق إشْاده ودمؿال احلاؾظ ابـ حجر: 

 .(1)ؤًػ

 هؾ ثٌتت فديؽ ؿهة افٌرإٔؼ؟ :947س

 ديـ اهلل تًاػ بف.ثٌت، هذا ما أَ ـؾ ضرؿٓا ؤًٍة ٓ تَ  ٕن، ٓ ج:

 ا بافقافديـ بًد مقهتِم؟ـٔػ أـقن بار   :948س

 .بافدظاء هلِٓم ج:

 .وبَواء َديِْٓم

 .وبافتهدق ظِْٓم 

 .وباحلج وآظتِمر ظِْٓم 

  .ظِْٓم أو أضًّت َت ّْ وإذا ـان ظِِٔٓم صقم ُص  

 إػ ؽر ذفؽ مـ أظِمل افز واخلر.

يّق وحده ، ويّقت  !!رحؿ اهلل أبا ذريَ »ما صحة حديث:  :949س

 ؟ش!!ًٌث وحدهوحده، ويُ 

 ؤًػ ٓ يهح. ج:

 

                                                      

 .(733/ 8) (افٌاري ؾتح) (1)
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ذهٌقا ا»ؾتحٓا:  ٕهؾ مُة دا    هؾ ؿال افرشقل :951س

 ؟شاءؾٖٕتؿ افىَِ

ْٓؿ    ثٌت، وافهحٔح إٔفاخلز بذفؽ ٓ يَ  ج: ـ مَ » ؾَال هلؿ: أم 

ـ أؽِؼ ـ، ومَ ـ أفَك افًالح ؾٓق آمِ ـ، ومَ دخؾ دار أيب شٍٔان ؾٓق آمِ 

 .شـبابف ؾٓق آمِ 

ؾٓؿ ذـاء مًف  ،فف هدية ومًف ؿقم جِقس هديْت ـ أُ هؾ مَ  :950س

 ؾٔٓا؟

 ل، وما ورد دم هذا افهدد ظـ رشقفف دم هديتف ـاءفًٔقا بؼ ،ٓ ج:

 .ثٌتؾال يَ   اهلل 

  ًُ  ظِٔف اهلل صذ افٌْل ظـ رء افٌاب هذا دم يهح َٓٔع: ؿال اف

 .(67/ 3)(افٌُر افوًٍاء) :وإير إن صئت .وشِؿ

ـ أصار ظذ افرشقل هؾ شِِمن افٍارد ريض اهلل ظْف هق مَ  :952س

 بحٍر اخلْدق؟  

ثٌت أن وأصحابف حٍروا اخلْدق، فُـ مل يَ   ت أن افرشقل ٌَ ثَ  ج:

 شِِمن ريض اهلل ظْف هق افذي أصار بذفؽ.
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، وضٍؾ ظِٔف افًالم هؾ تُِؿ دم ادٓد ؽر ظًٔك :953س

 ـإت حتِّف أمف؟ يج، وافٌالم افذيْ رَ ُج 

 ُِؿ ؽالم أصحاب إخدود.ُِؿ ابـ ماصىة ؾرظقن، وتَ ًٕؿ، تَ  ج:

 ؟(ضف ، ويس، وإيِمن، ومافؽ)ٔة بـ هؾ جتقز افتًّ :954س

 ٓ مإع مـ افتًّٔة هبذه إشِمء. ج:

 .ًا مـ أشِمء افرشقل ٔف (يسو)، (ضفو)

م هلا خاضب، ؾُان وفٔٓا هق وفدها افٌافغ، ومل د  ََ تَ  أرمِة :955س

 ؾٓؾ افزواج صحٔح؟ ،ترجع إػ وافدها

حْاف وبف ؿال إ ،ًٕؿ، افزواج صحٔح دم أصح ؿقيل افًِِمء ج:

 .وادافُٔة

 :وآحسام مػ أن ترجع إػ أبٔٓا مـ باب صِة إرحاوْ وفُـ ـان إَ  

 حتك ٓ يٌوب وٓ ياصّٓا.

امرأة زوجٓا خارج مك، وبٔت افزوج ؿريب مـ بٔت  :956س

 َّ إن حافتف ) :ن افىٌٔب ؿال هلؿإا بحٔث ض وافدها جد  رِ أهِٓا، ؾ

 (.ادمةوؿد يتقؾاه اهلل دم إيام افَ ،شٔئة

ؾاشتٖذٕت مـ زوجٓا أن تذهب فزيارة إب ورؤيتف ؿٌؾ مقتف،  

ٕٕف ـان ؿد تناجر مع وافدها ؿٌؾ شٍره، ؾٓؾ خترج فرؤية  :ؾرؾض
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 افقافد أو ٓ خترج؟

فٔس مـ حؼ افزوج دم هذه احلال أن يًّْٓا مـ زيارة وافدها، ؾِٓا  ج:

ؿٌِف وواؾؼ  ٓن نْ وأن تًتًّحف دم افزيارة، ؾِ٘  فأن تُرر افىِب مْ

 ت.ؾٌٓا وًّٕ

وترجع مرة  ،وإٓ جاز هلا أن تذهب فزيارة وافدها فًٌض افقؿت 

 ثؿ ظِٔٓا.إ، وٓ أخرى فٌٔت زوجٓا دون أن ختزه

ـتنػ أن زوجتف ختقٕف وظْده براهغ ظذ ذفؽ، ؾِمذا ارجؾ  :957س

 يًٍؾ؟

 يىَِٓا. ج:

ًَ افرؤيا ظذ رِ »ما صحة حديث:  :958س ؾ٘ذا  ،ز  جؾ ضائر، ما مل ُت

 ؟شت وؿًتز  ظُ 

 .ثٌت ظـ رشقل اهلل هذا حديث ؤًػ ٓ يَ  ج:

 حٍيف اهلل. ،ٍف صٔخْا مهىٍك بـ افًدويً  وؿد َو 

 ؟ريض اهلل ظْف مـ ـٌد محزة ةٌَ تْ هْد بْت ظُ  ْت َِ ـَ هؾ أَ  :959س

 بؾ هق مرشؾ. ،ٓ يهح هذا ج:
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إٕف ؾرظقن » :ؿال ظـ أيب جٓؾ هؾ صح أن افرشقل  :961س

 ؟شإمةهذه 

 بؾ هق مَْىع. ،ٓ، مل يهح ج:

 هبذه إبٔات: هؾ اشتٌَؾ أهؾ ادديْة رشقل اهلل  :960س

 ضِع افٌدر ظِْٔا            مـ ثْٔات افقداع                   

 وجب افنُر ظِْٔا           ما دظا هلل داع ؟              

 ورد هذا، فُْف مل يهح فف شْد. ج:

 وفًؾ ،مًوؾ شْد وهقحجر ظـ شْد هذه افَهة:  ؿال احلاؾظ ابـ

 .(1)تٌقك ؽزوة مـ ؿدومف دم ـان ذفؽ

اجتًّقا دم دار افْدوة  ا: أن ؿريًن افًرةجاء دم ـتب  :962س

، وجاءهؿ إبِٔس دم صقرة فِتناور دم ـٍٔٔة افَواء ظذ رشقل اهلل  

 ؾٓؾ  صح هلذه افَهة شْد؟ ،صٔخ ـٌر

أن  افًرة ثابًتا، وفٔس مًْك اصتٓارها دم ـتبٓ أظِؿ هلا شًْدا  ج:

 تُقن ثابتة.

 

 

                                                      

 .(262/ 7)(افٌاري ؾتح) (1)
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 هؾ جيقز فْا أن ٕهاؾح افٔٓقد وافْهارى؟ :963س

ًٕاءهؿ،  ـجيقز فرجافْا أن يهاؾحقا رجاهلؿ، وفًْائْا أن يهاؾح ج:

 وٓ حرج دم ذفؽ.

َ  :964س ـَ  :هلؿقبـ أيب ضافب ريض اهلل ظْف بَ ُخص ظع مِل م اهلل ر  )

 وجٓف(؟

  .دـ خهف ريض اهلل ظْف هبذا ٓ أظِؿ  دفٔاًل  ج:

 داء.ًَ باز: إن هذا مـ دشائس افنًٔة افٌُ بؾ ؿال افنٔخ ابـ 

 افًْاخ مـ ـثر ظٌارة دم هذا ؽِب وؿد: ؿِتوؿال احلاؾظ ابـ ـثر: 

 دون مـ ،(افًالم ظِٔف): يَال بٖن ظْف اهلل ريض ظع درَ ٍْ يُ  أن فُِتب،

 (.وجٓف اهلل مر  ـَ ): أو افهحابة، شائر

ًاوى بغ افهحابة دم ا، فُـ يٌٌْل أن يُ صحًٔح  مًْاه ـان وإن وهذا 

ذفؽ: ؾ٘ن هذا مـ باب افتًئؿ وافتُريؿ، ؾافنٔخان وأمر ادٗمْغ 

 .(1)ػ بذفؽ مْف، ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغوْ ظثِمن بـ ظٍان أَ 

 

 

                                                      

 ط/ دار ابـ رجب. (253/ 00) ( حتَٔؼ صٔخْا افًدويـثر ابـ تًٍر) (1)
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هًة؟َن افدظقة اإلشالمٔة مُ  ؿَمـ بٌِتٓما حُؿ  :965س  ق 

هبؿ ظذ ـٍرهؿ، وإن صاء ظٍا ظْٓؿ ذ  إن صاء ظَ  :هللاهؿ إػ رمْ أَ  ج:

ه صقرة ـ َص فتنقيف صقرة اإلشالم دم إٔيارهؿ، وافذٕب ظذ مَ  ق 

 اإلشالم دم إٔيارهؿ.

  .ؿ أهؾ افٍسةُْ ُح ٓؿ ُّ ُْ بؾ ؿال افنٔخ ابـ باز:  ُح 

 ؟(إٔا أتقـؾ ظذ اهلل وظِٔؽ) :ؿ ؿقل افًٌضُْ ما ُح  :966س

 .إٕف هبذه ادثابة جيًِف هلل ٕد   ز:هذا ؽر جائ ج:

أتقـؾ ظذ اهلل ثؿ  )إٔاؾَِٔؾ:  ،وإن ـان فزاًما أن يَقل هذه اجلِّة 

 .(ظِٔؽ

ِّ  :967س ٕف ؤػ ظزيز إـ باب افٍرح بَدومف حٔث جاءٕا ؤػ، ؾ

هذا ذك وذبح ) :ْا افًٌض وؿافقاجؾ فف، ؾاظسَو ؿّْا بذبح ظِ  ،ظِْٔا

 ؾِم ؿقفُؿ؟ !!(فٌر اهلل

اظساوف دم ؽر حمِف، ؾِم دمتؿ ؿد ذبحتؿ هلل وظذ اشؿ اهلل ؾال حرج  :ج

 .بؾ إٔتؿ مثابقن ظذ إـرامُؿ افؤػ ،دم صًُْٔؿ

ٌٓؿ ًِ دا جاءتف ادالئُة وَح  ،وظْدٕا إبراهٔؿ اخلِٔؾ ظِٔف افًالم 

 .جاًل ح هلؿ ظِ بَ ذَ  ا،أؤاؾً 
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ًتحب فِنخص أن يٌافغ دم ٕف يُ )إ :ؿٌؾ ذفؽ ؿَِت  :968س

ظـ افتُِػ  م هذا مع هنل افٌْل  ءؾُٔػ يتال (ام ؤٍفإـر

 !فِؤػ؟

َْش، وهذا مـ آؾات ؿٌؾ افت افًرش ٌ  ثَ ـان جيب ظذ افًائؾ أن يُ  ج:

 !!إحاديث افؤًٍة

رشقل ؾاحلديث افذي ؾٔف افْٓل ظـ افتُِػ فِؤػ ؽر ثابت ظـ  

 ، ويتًارض مع افْهقص افهحٔحة افتل ؾٔٓا إمر ب٘ـراماهلل  

 افؤػ.

 ع مـ جِد إؾاظل؟ِْ ؿ افهالة دم حذاء ُص ُْ ُح ما  :969س

 ؿقيَل  دم أصح ،رُٓ غ ؾَد ضَ بِ افهالة صحٔحة، وما دام اجلِد ؿد دُ  ج:

 افًِِمء.

ً   اشتٌَال افٌَِة ظْد افقوقء هؾ :971س ْة ظـ رشقل وردت بف اف

 ؟  اهلل

بًْد ظْف َيثٌت ٓٓف ادرات ومل آ  تقوٖ رشقل اهلل  ٓ، وفَد ج:

 ف.ئصحٔح ـ ؾِٔم أظِؿ ـ إٔف ـان يتحرى اشتٌَال افٌَِة ظْد ووق
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 ك أحد ادّثِغ مًجًدا، ؾٓؾ افهالة ؾٔف صحٔحة؟َْ بَ  :970س

وٓ يٌٌْل أن ْٕٓك افْاس ظـ افهالة ؾٔف،  ،ًٕؿ، افهالة صحٔحة ج:

 .ؾُؾ مُان ضاهر تهح افهالة ؾٔف

ِ قا ٓأهلؿ يٌٌْل فُْْل أرى أن أهؾ افًِؿ وافٍوؾ    مثؾ هذا دم ُيَه

 تفظذ ؾًَف وؾجقره وجماهر ـ بْاه ٓ يزال ؿائًِم ادًجد إذا ـان مَ 

 ردًظا فف وٕمثافف. :بذفؽ

قن ظـ ٍ  ُُ ؾافهالة ظِٔف صحٔحة، فُـ أهؾ افًِؿ يَ  ،ـادْتحر متاًما

 بف دم صًْٔف. افْاس حتك ٓ يتنٌٓقافهالة ظِٔف زجًرا فًّقم ا

ع دم ؿراءة ظِٔف، ثؿ َذَ  ك وأثْد اهللِّ د خىٔب ادْز، ؾَح ًِ َص  :972س

ؿام وشقرة )ق(، إػ أن بِغ ٕهٍٓا، ثؿ جِس جًِة آشساحة، 

ودظا وٕزل ؾهذ بْا،  ،خرهاآظِٔف وأـّؾ افًقرة إػ  كد اهلل وأثِّْ ؾَح 

 ؾٓؾ اخلىٌة صحٔحة؟

 ظذ ادْز. (قشقرة )يَرأ   ًٕؿ، صحٔحة، ؾَد ـان  ج:

 ٌىؾ مجًتف؟ْاء خىٌة اجلًّة، تَ ًّؾ افًقاك أثـ اشتَ هؾ مَ  :973س

 ِٔس هذا مَاًما فِتًقك.ؾػ، وْ ٌىؾ، فُـ ؾًِف خالف إَ ٓ تَ  ج:

 رة؟ِخ ما افٍرق بغ مخر افدٕٔا ومخر أ :974س

ًْ مخر افدٕٔا حرام ج:  ي.ر وتٗذي وتَ ُِ ، وُت
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ًْ  ،خرة حاللمخر أ  ي.ر وٓ تٗذي وٓ تَ ُِ وٓ ُت

 وافْهارى؟ افٍُار مـ افٔٓقد ؿ افتهدق ظذ ؾَراءُْ ُح ما  :975س

 ػ بال صؽ.وْ ؾَر مًِؿ ؾٓق أَ  ؿجائز، وإن ـان ثَ  ج:

ِٔف واصسضت ظ ،ِؽ، ؾَّت بتٖجره فنخصحمؾ مِ  فدي   :976س

ؾقاؾؼ، وبًد مدة وجدتف ئٌع ؾٔف  أٓ يًتًِّف إٓ دم ادٌاحات

 ادحرمات، ؾِم افًّؾ؟

ف تضسصاخافػ دا واد ،هق ادخىئ ٕفافًّؾ إٔؽ تًٍخ افًَد، ٕ ج:

 .ظِٔف

 راة؟ٕجٔؾ وافتقؿ اؿتْاء اإلُْ ُح ما  :977س

دا حتتقيف مـ ـذب  حٍاًطا ظذ ديْٓؿ :ٓ يَتْٔٓا ظامة افْاس ج:

  .وحتريػ وتزئػ

بؾ إن ـؾ افُتب ادْزفة ـ إٓ  ،ة مـ افُتب ادحرؾةٕجٔؾ وافتقراواإل

 .ث هبا افًابثقنٌَ رؾت وظَ افَرآن افُريؿ ـ ؿد ُح 

ؾ ربْا ٍ  َُ وؿد تَ  ،ؾٍٔف تٌٔان فُؾ رء ،ـٍإا بافَرآن افُريؿ واهلل 

 بحٍيف.

أما إن ـان هْاك ضافب ظِؿ أو ظامل متخهص دم جمال افرد ظذ أهؾ 

 ؾِف أن يتٍظ هبذه افُتب فِرد ظذ أصحاهبا. ،افٍُر وافوالل
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مل  ،ـ ؿاد أظّك أربًغ خىقةمَ »ما صحة حديث:  :978س

 ؟شمتس وجٓف افْار

 .ا حديث تافػ واهٍ هذ ج:

افتل  ،مـ أظِمل افز واخلر ة إظّك ٕظِمل اخلر وفٌِّاحاتوؿٔاد

 .ب٘ذن اهلل يثاب ظِٔٓا افنخص

إٔا بريء مـ ـؾ مًِؿ ئَؿ بغ أطٓر »ما صحة حديث:  :979س

 ؟شراءى ٕارمهاادؼـغ، ٓ تَ 

 .إػ افوًػ أؿربهق ؾ، وًَ احلديث مُ  ج:

إن حهؾ  :دم حال ثٌقتف ؾ٘ن مًْاه :، وؿالٍف صٔخْا افًدويً  وؿد َو  

ًٓ ئمً ؾًُِت  ،فًِِّؿ افذي ئًش دم بالد افٍُار رء  ظْف. ق

ـَ   ت فديؽ أن افرشقل ٌَ هؾ ثَ  :981س أو ظؼ  ،ِز ظؼ ظـ ًٍٕف دا 

 ؟ظـ احلًـ واحلًـ

دق َه ؼ رأشف وتَ َِ ن احلًـ ظْد وٓدتف أو َح ذُ ن دم أُ ذ  ت إٔف أَ ٌَ وهؾ ثَ  

 ؟اؾوة أو ذهًٌ  بقزن افنًر

إٔف ظؼ ظـ  ثٌت فدي  ومل يَ  .ِز ـَ  اظؼ ظـ ًٍٕف د إٔف  ثٌت فدي  مل يَ  ج:

 .احلًـ واحلًغ

 .ْة ظْد مجاهر افًِِمءوهل ُش  ،حث ظذ افًََٔة  فإٔ ت فدي  ٌَ فُـ ثَ  
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 .ؼ ظْف دم صٌرهًَ ؼ افٌُر ظـ ًٍٕف إذا مل يُ ًُ حب ؾريؼ أن يَ واشتَ  

ـابـ شريـ وابـ  :ًؾ بًض افًِػء، وهق ؾِ ـذا ؿال ؾريؼ مـ افٍَٓا

 واهلل أظِؿ. .رٌَ ُج 

دق بقزن َه ن احلًـ ظْد وٓدتف أو تَ ن دم ُأذُ ذ  أَ  وأما ما ورد مـ إٔف 

ًٌا أو ؾوة، ؾِ  .ثٌت بؾ هق واهٍ يَ  ؿافنًر ذه

: إن ظّؽ افنٔخ   حديث ظع إٔف ؿال فٌِْل  ما صحة  :980س

 ؟شهاذهب ؾقار»افوال ؿد مات. ؿال: 

 .ثٌت ظـ افٌْل ٓ يَ  ،هذا حديث ؤًػ ج:

حهؾ حريؼ دم افٌٔت، ؾَامت افزوجة ب٘يَاظ زوجٓا مـ  :982س

ًٌا ؿٌؾ أن يَ  افْقم بىريَة صديدة ؾٔٓا إًٍال، ؾَام مًٍْاًل  ًرف مٌو

ن وؿام إلضٍاء زِ ؾَح  !!(افٌٔت يسق) :فت ففآَا، ؾَِ  ؾىَ  ،صًٔئا

 اذا يًٍؾ؟احلريؼ، وهق أن ٕادم ٓ يدري م

 هبذه افتٍاصٔؾ، ضالؿف ؽر واؿع. ج:

َّ إٔا أظّؾ دم افزيد دم ؿًؿ احَل  :983س قافة ـ ـإت فف َح قآت، ؾ

قافة أرشِتٓا فف، ؾٓؾ دم رشال َح إـ ـان يريد بريدية أظىٔتٓا فف، ومَ 

 ظّع حرمة؟

 بؾ هق ظّؾ مٌاح. ،فٔس ؾٔف حرمة ج:
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ل أحُؿ بغ ْٕٕ : ـقـٔؾ فِْٔابة ظّؾ حمرمعّهؾ ظ :984س

 افْاس بافَقإغ افٍرًٕٔة ـِم تًِّقن؟

ك أهؾ افهالح مثؾ هذه ادْاصب رَ ظِّؽ فٔس حراًما، ؾِق تَ  ج:

دم ظِّؽ، وفُـ ظِٔؽ أن  َؼ ٌْ ّقا دم رؿاب اخلِؼ، ؾِتَ ُ  َح فتَ  ،فًٍِاق

 .ُؿ بغ افْاس بافًدلحَت 

ع ٍْذ حُؿ اهلل مـ دون رضر يَدم بًض إحٔان أن تُ  وإن اشتىًَت  

 ػ وأوجب.وْ ؾٓق أؾوؾ وأَ  ،ظِٔؽ

 ؟ءؿ صقم يقم ظاصقراُْ ُح ما  :985س

 .مر  َح هق افٔقم افًاذ مـ صٓر اهلل ادُ  ءيقم ظاصقرا ج:

مـ حديث أيب ؿتادة  (صحٔح مًِؿ)وصقمف مًتحب، ؾَد جاء دم  

ٍ  أحتًب ظذ اهلل أن يُ  وصٔام يقم ظاصقراء» مرؾقًظا: ر افًْة افتل ُ

 .شؿٌِف

َات، ٓ أذـر هؾ هل ثالث َِ زوجتل ظدة ضَ  َُت ِضَ  :986س

 تىَِٔات أو تىَِٔتغ، ؾِم افًّؾ؟

وٓ يٍْؽ  ،تىَِٔة، ؾإصؾ أهنا زوجة بَٔغ ؽافًّؾ إٔف تٌَك ف ج:

َّ  ،افَٔغ إٓ بّثِف  .ٌْل ظذ إؿؾ وإوـدتَ  ؿـ ثَ ؾ

َٖ  ،فؽ تىَِٔة واحدة ْٔت َِ ع زوجتؽ وؿد بَ ؾراجِ   ؽ ظِٔؽ ًِ مْ ؾ
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 فًإؽ.

م يل خاضب د  ََ ادِتحغ، وـِِم تَ ٓ أيب ٓ يب ادِتزمغ و :987س

إرهابٔقن ؿ بحجة أهن ،رؾوف وافدي ،مِتزم وحماؾظ ظذ افهالة

 ؾٓق ،واحد مْٓؿ وأخل دم احلََٔة أضٌاء ومْٓدشقن، ؿوه !طالمٔقن

 .واحلّد هلل ،ؾ  َه ومُ   ِتٍح مُ 

يزوجْل أي ؿًؿ وافدي أٓ ووافدي يؼب افدخان وٓ يهع، وؿد أَ  

 !!قال ظّريضَ  ُٔت َِ وفق بَ  صخص مِتٍح 

 تن شْل جتاوزإحٔث  ،ؾٓؾ جيقز ٕخل أن يزوجْل دم حٔاة أيب 

 ـ؟ياخلامًة وافًؼ

ثؿ طامل، ويؼ آ، وهق ؾٓق ظاوؾ فِؽ  افهٍةهبذه  وافدكِ ما دام  ج:

بافنخص ادُاؾئ فِؽ، وفُـ جتٌْل افهدام مع  أن يزوجِؽ  ٕخِٔؽ 

 باهلل تًاػ افتقؾٔؼ.و .ِؽ حتك ٓ يٗذي وافدكِ 

 ـ أن ئَؿ احلدود ظذ افْاس؟ـ حؼ مَ مِ  :988س

إؿامة احلدود أمر مـ اختهاص احلاـؿ ادًِؿ، وفٔس ٕحد مـ  ج:

أؾراد افرظٔة أن ئَؿ احلد ظذ افْاس بدون إذن اإلمام أو وـافة مْف، 

 !!ؾ ًٍٕف دوفة داخؾ افدوفةًَ وَج  حاـًِم  ـؾ أحد ًٍٕفب ه  وإٓ َٕ 
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 ؿ افتٍِظ بافْٔة ظْد افقوقء؟ُْ ُح ما  :989س

، وٓ ظـ أحد مـ أصحابف ؾِٔم د ظـ رشقل اهلل رِ هذا صْٔع مل يَ  ج:

 ًٍؾ، ؾافْٔة حمِٓا افَِب ـِم هق مًروف.، ؾال يُ ظُِّت 

بًض افْاس يٖتقن ظْد افقوقء، ويَقفقن فِنخص  :991س

 )زمزم( ؾِم حُؿ هذا؟

أن يقؾَؽ  فِقوقء هْا : أشٖل اهلل ـِم وؾَؽهذا دظاء، ومًْاه ج:

، ويُّْؽ أن وهق دظاء حًـ .مـ ماء زمزم ،ده احلرامِفِقوقء دم ب

 .(وإياـؿ ،غَ مِ آافِٓؿ ) :د ظِٔف بَقفؽرُ تَ 

ًد ٍيُ  -لقهؾ افتىٔب بافًىقر افتل ؾٔٓا ًٌٕة ـح :990س

 ؟افقوقء

 ًٍد افقوقءٓ يُ  ج:

  ٓ أحتّؾ ٕتػ صًر اإلبط، ؾٓؾ جيقز يل حَِف؟ :992س

 ْة دـ ؿقي ظذ ذفؽ.وٕتٍف ُش  .ؿ، جيقز فؽ حَِفًٕ ج:

ا رً د هذا تًٌَٔ ـ فف أصٌع زائدة جيقز فف إزافتٓا، أو يُ هؾ مَ  :993س

 خلِؼ اهلل؟

وفٔس هذا مـ تٌٔر خِؼ اهلل دم رء، وإِٕم هذا  ،جيقز فف إزافتٓا ج:

 ا ظِٔف ظّقم خِؼ اهلل.أمر يًقد بافنخص دِ 
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ماء زمزم فألهؾ وإؿارب ـثر مـ  احلجٔج يَِْقن  :994س

 ؾ دم أي مُان؟َِ دم بالدهؿ، ؾٓؾ يٌَك تٖثر اداء وفق ُٕ 

، وٓ دفٔؾ ظذ إٔف ٓبد أن ُيؼب دم تفًٕؿ، يٌَك تٖثره وتٌَك برـ ج:

 مُة.

 ،ؾٖؾتك بافَقل ادرجقح ،وإٔا أشّع  ظـ مًٖفةؾ ظاملِ ئِ ُش  :995س

 ؟ؾِمذا ظع  

ؾَد يُقن هذا افرأي  ،اًداقل ظئٓ رء ظِٔؽ، إذا ـان ادً ج:

 .ظْد ذفؽ افًامل امرجقًحا ظْدك وصحًٔح 

 وؿد ؿال هبذا أيًوا افنٔخ ابـ ظثّٔغ رمحف اهلل. 

 ؟ؿ مُاؾٖة هناية اخلدمة افتل يهؾ ظِٔٓا ادقطٍقنُْ ما ُح  :996س

 وـذفؽ حُؿ ادًاش افنٓري هلؿ؟

 مـ باب رد ادًروف واجلّٔؾ ومَابِةهق ـؾ هذا جائز، بؾ  ج:

ِقا مع هذه ادٗشًة فربع ؿرن ِّ ٌقا وظَ ًِ باحلًْة، ؾٓٗٓء تَ  ةاحلًْ

ًٌا  ئقا.ُاؾَ ؾُان حَٓؿ أن يُ  ،تَري

افٌْت مع افٌْات دم افًُـ اجلامًل احلُقمل  ـُ َُ هؾ َش  :997س

 م مًٓا؟رَ يًتز حراًما فًدم وجقد حَمْ  -اخلاص بافىافٌات

 ا، وفٔس هذا شًٍرا إِٕم هذفٔس حراًما، إذا تقؾر إمـ وإمان ج:



 5الفتاوى العامة املختصرة     

 

72   

 

 .إؿامة

  ؟هؾ هق مقجقد أم ٓ ،فألمان -ـِم أشٍُِت  -إمر دّ رَ فُـ مَ  

 .ؾال حرج دم افٌَاء ،ؾ٘ن ـان إمان مقجقًدا ومًٓا زمِٔتٓا

 ،ؾافٌَاء إذن دم مُان ـٓذا ؾٔف ؾتْة وؾًاد ،وإن ـان ادُان ؽر آمـ 

 .واهلل ٓ يب افًٍاد

 وأظيؿ وأظِؿ. ،ّؾ َج واهلل تًاػ أظِؿ وأَ  

ثؿ َٕقم بتخًِٔف وتْئٍف وبًٔف  ،دم بالدٕا ٕزرع بْجر افًُر:998س

ًٓ ٌْ وؿَ  ،دهْع افًُر اة ؾِم ـز وإن ـان ؾٔف ؟، ؾٓؾ ؾٔف زـاةض افثّـ ما

 مَدارها؟

 .ديـ اهلل بفوهق ما أَ  ، افًِِمءؾٔف زـاة دم أصح ؿقيَل  ،ًٕؿ ج:

ًُ  ،وافزـاة تُقن ظذ ادال  ًَل بادىر أو بّٔاه تَ  َْت ـ إذا ْؼ إما اف

 ًُ  ًَل باداـْٔات.تَ   إذا ـَْت ْؼ افراحة )بدون ـٍِة(، أو ٕهػ اف

 ًُ وأما ٕهػ افًؼ ؾخًّقن  .ائة جْٔف مـ ـؾ أفػ جْٔف مِ ْؼ واف

ا مـ ـؾ أفػ جْٔف. ًٓ  جْٔ
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وهل ؾدان أرض  ،ظْدي مًاحة صٌرة مـ إرض :999س

واحلّد  ،، وأزـل ظِٔفاا أرزً زراظٔة، ودم مقشؿ افهٔػ أؿقم بزرظٓ

 .هلل

 ،حٔث أؿقم بزراظة إرض برشًِٔم  ،وفُـ افًٗال ظـ مقشؿ افنتاء 

دم هذا  ـ هذا افزشٔؿ، ؾٓؾ ظع  ؾٖؿقم ب٘ضًامٓ ،أبَار ثالثوظْدي 

 افزشٔؿ افذي تٖـِف افٌٓائؿ زـاة؟

 ،دم مقشؿ افنتاء زـاة دم هذا افزشٔؿ هبذا افتقصٔػ فٔس ظِٔؽ ج:

 .افثالث فٌَراتؽ تىًّف ـاماًل  ما دمَت 

إما  ،ؾْٓا جتب افزـاة دم ادال ،تزرع إرض برشًِٔم فًٌٔف أما إذا ـَْت  

 ًُ ًُ ْؼ اف  .يّ ب ٕيام افر  ًَ َح  ،ْؼ  أو ٕهػ اف

 أفػ جْٔف غظْدي حمؾ بَافة، ؾٔف بواظة بحقايل ثالث :0110س

 ؾٔف زـاة؟ ، ؾٓؾ ظع  َْص ؿِٔاًل زيد أو تَ مكي، تَ 

ة افتل ؾٔف إٓ هذا ظِٔؽ زـاة دم ادحؾ، افذي ٓ تٌِغ افٌواظ فٔس ج:

 ادٌِغ.

مـ  ًٓ اـ مثَيافٌواظة ظْدك مَدار ظؼ افزـاة جتب إذا بٌِِت  ٕن 

وهذه  (24)ظٔار  ،جرام ذهب (85)وهق ما يًاوي  ،افذهب

 .أفػ جْٔف (61)اجلرامات  يتجاوز شًرها أن دم مك مٌِغ 
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تل ظْدك بثالثغ أفػ حْٔف ٓ جتب ؾٔٓا افٌواظة افؾ ؿـ ثَ مِ و 

 افزـاة.

أن تتهدق مـ باب افتَرب إػ اهلل وأن يٌارك اهلل فؽ  فُـ إذا أردَت 

 ـ.ًَ ؾٓق َح  ك،ؾِٔم ظْد

ؾًٌد حهاد إرز َٕقم بقوًف  ٕحـ دم بِد ريٍل زراظل،  :0112س

ظذ مٍارش دم افىرؿات، وٌَِٕف بٖؿدامْا، ؾاظسض افًٌض ظِْٔا 

ٌقها ِ  بؾ ؿَ  ،ب بإؿدامِ  ََ ٓ جيقز أن تُ  ،هذه ًّٕة اهلل) :وؿافقا

 هحٔح؟افؾِم افرأي  ،وافتَِٔب بإيدي ؾٔف منَة ظِْٔا (بإيدي

ب ٔإِٕم جيقز فُؿ تَِـ يًسوقن ظُِٔؿ فٔس بهحٔح، وؿقل مَ  ج:

وفٔس  ،ٌقٕف ظذ وجف إُٔؿ تريدون جتٍٍٔفِ  ََ ُٕٕؿ تُ  :إرز بٖؿدامُؿ

 .ًّة اهلل أو تَْهٓاافَهد ازدراء ٕ

 ع ظـ ظٌاده احلرج.ؾَ واهلل رَ  ،ثؿ إن افتَِٔب بإيدي ؾٔف منَة ظُِٔؿ 

 حرام ذًظا؟ -هؾ إدخال افتٍِاز وافدش وافْت فٌِٔت :0113س

 .فائؾ احلديثة فٌِٔت فٔس حراًما دم حد ذاتإدخال هذه افقش ج:

جقدون دم ـ وافٌَٔح، وادقًَ ض احلَ رِ ًْ فُـ مًِقم أن هذه إجٓزة تَ  

 اإليِمن وافتَقى، ؾٍل افٌٔت افٌُرُ   دم افٌٔت فًٔقا ظذ درجة واحدة 

 .وافهٌر افىائش ،افًاؿؾ
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ا أن يراؿٌ -ؾًذ افقافديـ إذا أدخال هذه إجٓزة إػ افٌٔت 

 ؟ٍتحقنا أي رء يناهدون، وأي ادقاؿع يَ ويْير ،إوٓد وافٌْات

 قل ظـ رظٔتف.ئوـُِؿ مًحتك ٓ يٍِْت زمام إهة، وـُِؿ راٍع 

 قنِّإمٓات ترك إوٓد وافٌْات َي اء وبجيقز فم ؾه :0114س

 ؟ـِم يًّقهنا (يالتا)ادقب حّقفةاهلقاتػ اد

بقا تربٔة وؿد رُ  ،ؼ وديـُِ وٓد وافٌْات ظذ ُخ هذا جائز، إذا ـان إ ج:

 .بحٔث يًتخدمقن هذه اهلقاتػ ؾِٔم يٍْع وٓ يي ،شِّٔة

ب ظذ طـ افقافديـ أن وفًدا أو بًْتا شًٔتخدم هذه إجٓزة َِ إما إن ؽَ  

واحلزم وافندة دم هذه احلال  ،مًْف ِمؾٔجب ظِٔٓ ،دم افير وافًٍاد

 أمر واجب.

واحتٍيْا بف  ،فَاء ؾٔديق ٕارق  فق اجتًّْا ـٖهة، وَص  :0115س

 ؾٓؾ هذا جائز؟ ،يراه إضٍال دم ادًتٌَؾ وهُذا : حتكـذـرى

 ؟!يًّْف افذي ائز، وماجًٕؿ،  ج:

حسز مـ إتنار هذا افٍٔديق فُـ فق ـان دم إهة ًٕاء مْتٌَات، ؾُِٔ  

 فألجإب.
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فف إٓ اهلل(، وؾٔٓا مٍتاح إمًل مٔدافٔة ؾٔٓا )ٓ  :0116س

ا وإٔا خارج ادْزل أوىر فدخقل اخلالء ًٕ  ،افًٔارة وادْزل، وأحٔا

ؾٓؾ فق  ،نقؾٖخنك مـ ووع ادٍتاح خارج اخلالء حتك ٓ يُ 

 هبا دم جٌٔل دم هذا افيرف يُقن حراًما؟ احتٍيُت 

 هبذه افتٍاصٔؾ فٔس حراًما. ج:

، ىَذ هَ  رُِ إذا َش )بـ أيب ضافب إٔف ؿال:  ما صحة أثر ظع :0117س

 ؟ (دوه حد ادٍسيوإذا هذى اؾسى: ؾُح 

 أشإٔده ؤًٍة. ج:

غ مـ ب افالهذ  ًَ شٖفت ريب أن ٓ يُ »ما صحة حديث:  :0118س

 ؟شأمتل

 هذا حديث تافػ. ج:

ِح دم ؾ أصحايب دم أمتل ـّثؾ ادِ ثَ مَ  ن  إِ »ما صحة حديث:  :0119س

 ؟شِحهِح افىًام إٓ بادِ افىًام، ٓ يَ 

 ؤًػ وٓ يهح. ج:

ؾ إٕهار، حتك َِ ُثرون ويَ ؾ٘ن افْاس يَ »إٔف ؿال:  ت ظْف ٌَ فُـ ثَ 

 .شِح دم افىًاميُقٕقا دم افْاس بّْزفة ادِ 
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 ما صحة هذيـ احلديثغ: :0101س

 .شبُر وظّر افًّع وافٌك قأب»إول: 

 ؟شٌِفإن اهلل جًؾ احلؼ ظذ فًان ظّر وؿ»وافثاين :حديث : 

 ج:ـال احلديثغ دم ـؾ ضرؿف مَال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5الفتاوى العامة املختصرة     

 

78   

 

 :اخلامتة

افٍتاوى افًامة )مـ افرشافة اخلامًة مـ ـتايب  وهبذا أـقن ؿد إتُٓٔت 

 (.ادختكة

ََ أش واهللَ   ٌقل حًـ.ٖل أن يتٌَؾ مْل هذا افًّؾ ب

ً   حٍظ دم اجلٓد تُِػ ممـأن جيًِْا  جؾ وظالوأشٖفف   وٕؼها ْـاف

 .ّقن افْاس افًِؿ افْاؾعِ  ًَ وممـ يُ  ا،شَّٔٓ مـ صحٔحٓا ومتٔٔز

 .وأن يتؿ فْا بخر ،أن يٍَْٓا دم ديْْاأشٖفف شٌحإف وتًاػ و 

  ًٓ  افًدوي وزوجتل ووافديّ  وصٔخل ،وٓ إًٔك أن أصُر ريب أو

 .مـ اخلِؼ ـ فف ؾوؾ ظع  وـؾ مَ 

ٕرض فالجتٓاد وافٌحث وافتحرير. اضٌِة افًِؿ دم جٌْات  وأدظق 

 واحلّد هلل رب افًادغ،

 .أمجًغ ك ظذ شٔدٕا حمّد وظذ آفف وصحٌفارِ ؿ وبَ ِ  ؿ وَش افِٓ ؾ  وَص  

 أمحد بـ حمّقد آل رجب /وـتٌف بٌْإف: افٌاحث

 .صٍر فًام أفػ وأربًِِمئة وأربًغ مـ هجرة افٌْل  28

 م(.2108ـ ٕقؾّزـ 6) يقم افثالثاء طٓرادقاؾؼ 

 .بّديْة ادْهقرة ـ دؿِٓٔة ـ مك

 10552537621واتس:    10120263228هاتػ: 


